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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/33/EU 

av 26. februar 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om heiser og sikkerhetskomponenter for heiser 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/16/EF av  

29. juni 1995 om tilnærming av medlemsstatenes lov-

givning om heiser(3) er blitt betydelig endret(4). 

Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, bør 

nevnte direktiv av klarhetshensyn omarbeides. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkredi-

tering og markedstilsyn for markedsføring av produk-

ter(5) fastsetter regler om akkreditering av samsvarsvur-

deringsorganer, utgjør en ramme for markedstilsyn med 

produkter og for kontroller av produkter fra tredjestater 

og fastsetter generelle prinsipper for CE-merking. 

3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 

9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

produkter(6) fastsetter de felles prinsipper og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 29.3.2014,  

s. 251, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2015 av 

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 18. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 105. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. februar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. februar 2014. 

(3) EFT L 213 av 7.9.1995, s. 1. 

(4) Se vedlegg XIII del A. 

(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(6) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

referansebestemmelser som skal anvendes som et ensartet 

grunnlag for revisjon eller omarbeiding av sektorlov-

givning. Direktiv 95/16/EF bør tilpasses nevnte 

beslutning. 

4) Heiser som omfattes av dette direktiv, foreligger som 

ferdige produkter først når de er permanent installert i 

bygninger eller anlegg. Følgelig kan heiser ikke 

importeres til Unionen; de bringes bare i omsetning uten 

deretter å bli gjort tilgjengelige på markedet, og det 

finnes ingen «importører» eller «distributører» når det 

gjelder heiser. 

5) Dette direktiv omfatter sikkerhetskomponenter for 

heiser som er nye på unionsmarkedet når de bringes i 

omsetning, det vil si enten nye sikkerhetskomponenter 

som er framstilt av en produsent etablert i Unionen, eller 

nye eller brukte sikkerhetskomponenter importert fra en 

tredjestat. 

6) Den 8. juni 1995 vedtok Kommisjonen rekommanda-

sjon 95/216/EF av 8. juni 1995 til medlemsstatene om 

forbedring av sikkerheten ved eksisterende heiser(7). 

7) Dette direktiv bør få anvendelse på alle former for 

levering, herunder fjernsalg. 

8) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i 

omsetningskjeden ha ansvar for at heiser og sikker-

hetskomponenter for heiser oppfyller kravene i dette 

direktiv, slik at det sikres et høyt nivå for vern av helse 

og sikkerhet for personer og eventuelt sikkerhet for 

eiendom, og slik at det garanteres rettferdig konkurranse 

på unionsmarkedet. 

9) Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de bare bringer i omsetning heiser og gjør til-

gjengelig på markedet sikkerhetskomponenter for heiser 

som er i samsvar med dette direktiv. Det er nødvendig å 

fastsette en klar, forholdsmessig fordeling av forpliktel-

sene som svarer til hver enkelt markedsdeltakers rolle i 

forsynings- og distribusjonskjeden.  

  

(7) EFT L 134 av 20.6.1995, s. 37. 

2019/EØS/65/18 
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10) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, 

markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør medlems-

statene oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om 

nettadresse i tillegg til postadresse. 

11) Produsenten og installatøren er med sin detaljkunnskap 

om konstruksjons- og produksjonsprosessen de som best 

kan gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvur-

dering. Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres 

av produsenten eller installatøren alene. 

12) Det er nødvendig å sikre at sikkerhetskomponenter for 

heiser fra tredjestater som innføres på unionsmarkedet, 

oppfyller kravene i dette direktiv, og særlig at produ-

senten har gjennomført egnede framgangsmåter for 

samsvarsvurdering av slike sikkerhetskomponenter for 

heiser. Det bør derfor fastsettes at importørene skal sikre 

at sikkerhetskomponenter for heiser som de bringer i 

omsetning, oppfyller kravene i dette direktiv, og at de 

ikke bringer i omsetning sikkerhetskomponenter for 

heiser som ikke oppfyller disse kravene, eller som utgjør 

en risiko. Det bør også fastsettes at importørene skal 

sikre at framgangsmåter for samsvarsvurdering er blitt 

gjennomført, og at merking av sikkerhetskomponenter 

for heiser og dokumentasjon utarbeidet av produsentene 

er tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter 

for kontroll. 

13) Når en importør bringer en sikkerhetskomponent for 

heiser i omsetning, skal vedkommende angi sitt navn, 

firma eller registrerte varemerke og kontaktadresse på 

sikkerhetskomponenten for heiser. Unntak bør gjøres i 

de tilfeller dette ikke er mulig på grunn av kompo-

nentens størrelse eller art. 

14) Distributøren gjør en sikkerhetskomponent for heiser 

tilgjengelig på markedet etter at den er brakt i omsetning 

av produsenten eller importøren, og bør utvise behørig 

aktsomhet for å sikre at dennes håndtering av sikker-

hetskomponenten for heiser ikke har negativ inn-

virkning på komponentens samsvar med kravene. 

15) Alle markedsdeltakere som bringer en sikkerhetskompo-

nent for heiser i omsetning under eget navn eller 

varemerke eller endrer en sikkerhetskomponent for 

heiser på en slik måte at oppfyllelsen av dette direktiv 

kan bli påvirket, bør anses som produsent og bør påta 

seg produsentens forpliktelser. 

16) Distributørene og importørene befinner seg nær mar-

kedet og bør derfor trekkes inn i de markedstilsyns-

oppgaver som vedkommende nasjonale myndigheter 

utfører, og de bør være rede til å delta aktivt ved å gi 

nevnte myndigheter alle nødvendige opplysninger om 

de berørte sikkerhetskomponenter for heiser. 

17) Markedstilsynet blir enklere og mer effektivt dersom 

man kan sikre sporing av sikkerhetskomponenten for 

heiser gjennom hele omsetningskjeden. Med et effektivt 

sporingssystem blir det lettere for markedstil-

synsmyndighetene å spore markedsdeltakere som har 

gjort sikkerhetskomponenter for heiser som ikke 

oppfyller kravene, tilgjengelig på markedet. I forbin-

delse med oppbevaringen av opplysningene som kreves 

i henhold til dette direktiv for identifikasjon av andre 

markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke være 

forpliktet til å ajourføre slike opplysninger når det 

gjelder andre markedsdeltakere, som enten har levert 

dem en sikkerhetskomponent for heiser, eller som de har 

levert en sikkerhetskomponent for heiser til. 

18) I dette direktiv bør bare de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskrav angis. For å gjøre det lettere å vurdere 

om heisene og sikkerhetskomponentene for heiser er i 

samsvar med nevnte krav, er det nødvendig å fastsette 

en formodning om samsvar for heiser og sikkerhets-

komponenter for heiser som er i samsvar med harmoni-

serte standarder som er vedtatt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/ 

2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardise-

ring(1), og som inneholder detaljerte tekniske spesifika-

sjoner av disse krav. De grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv vil garantere det 

tilstrebede sikkerhetsnivå bare dersom egnede fram-

gangsmåter for samsvarsvurdering sikrer samsvar med 

dem. 

19) Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsetter en fram-

gangsmåte for innvendinger mot harmoniserte 

standarder som ikke fullt ut oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

20) De harmoniserte standarder som er relevante for dette 

direktiv, bør også ut ta hensyn til De forente nasjoners 

konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt 

funksjonsevne(2). 

21) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre 

og de vedkommende myndigheter å sikre at heiser som 

bringes i omsetning og sikkerhetskomponenter for 

heiser som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene, er det 

nødvendig å fastsette framgangsmåter for samsvarsvur-

dering. Beslutning nr. 768/2008/EF inneholder moduler 

for mer eller mindre strenge framgangsmåter for 

samsvarsvurdering alt etter risikonivå og det sikkerhets-

nivå som kreves. For å sikre samordning mellom ulike 

sektorer og unngå midlertidige varianter bør fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering velges blant disse 

moduler.  

  

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 

(2) Godkjent ved rådsbeslutning 2010/48/EF av 26. november 2009 

om Det europeiske fellesskaps inngåelse av De forente nasjoners 

konvensjon om om rettighetene til personer med nedsatt 

funksjonsevne (EUT L 23 av 27.1.2010, s. 35). 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/71 

 

22) Installatøren eller produsentene bør utarbeide en EU-

samsvarserklæring for å gi de opplysninger som kreves i 

henhold til dette direktiv, om at en heis eller sikker-

hetskomponent for heiser oppfyller kravene i dette 

direktiv og andre relevante deler av Unionens harmonise-

ringsregelverk. 

23) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for markeds-

tilsynsformål bør opplysningene som kreves for å 

identifisere alle relevante unionsrettsakter, være tilgjen-

gelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å redusere 

den administrative byrden for markedsdeltakerne kan en 

slik enkelt EU-samsvarserklæring bestå av dokumenta-

sjon sammensatt av relevante enkeltstående samsvars-

erklæringer. 

24) CE-merkingen som viser at en heis eller sikker-

hetskomponent for heiser er i samsvar med kravene, er 

det synlige resultatet av en hel prosess som omfatter 

samsvarsvurdering i vid forstand. De allmenne prin-

sippene for CE-merking er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Regler for påføring av CE-merking bør 

fastsettes i dette direktiv. 

25) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering som er fastsatt 

i dette direktiv, krever at samsvarsvurderingsorganene, 

som medlemsstatene har meldt til Kommisjonen, griper 

inn. 

26) Erfaringene har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 

95/16/EF som samsvarsvurderingsorganene må oppfylle 

for å bli meldt til Kommisjonen, ikke er tilstrekkelige 

for å sikre et ensartet høyt ytelsesnivå hos meldte 

organer i hele Unionen. Det er imidlertid vesentlig at 

alle meldte organer utfører sine funksjoner på en 

ensartet måte og under rettferdige konkurranseforhold. 

Dette innebærer at det må fastsettes bindende krav til de 

samsvarsvurderingsorganer som ønsker å bli meldt, for 

å kunne utføre samsvarsvurderingstjenester. 

27) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det 

oppfyller kriteriene fastsatt i harmoniserte standarder, bør 

det formodes å oppfylle de tilsvarende kravene i dette 

direktiv. 

28) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvur-

deringen er det også nødvendig å fastsette kravene til 

meldermyndighetene og andre organer som deltar i 

vurderingen av, meldingen om og tilsynet med meldte 

organer. 

29) Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres 

med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende 

betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos 

samsvarsvurderingsorganene, bør akkrediteringen også 

brukes for meldingsformål. 

30) Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) 

nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tillit til sam-

svarssertifikater, bør betraktes av de nasjonale offentlige 

myndigheter i hele Unionen som den foretrukne måten å 

vise teknisk kompetanse hos samsvarsvurde-

ringsorganene på. Nasjonale myndigheter kan imidlertid 

anse at de selv har egnede ressurser til å gjennomføre 

denne vurderingen. For å sikre et rimelig nivå av 

troverdighet for vurderinger som er utført av andre 

nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller legge fram 

for Kommisjonen og de andre medlemsstatene nød-

vendig dokumentasjon som viser at samsvarsvur-

deringsorganene som er vurdert, oppfyller de relevante 

regelverkskravene. 

31) Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin 

virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en under-

leverandør eller til et datterselskap. For å sikre det 

beskyttelsesnivå som kreves for heiser og sik-

kerhetskomponenter for heiser som skal bringes i 

omsetning på unionsmarkedet, er det vesentlig at 

underleverandører og datterselskaper oppfyller de 

samme krav som de meldte organer når det gjelder 

utførelsen av samsvarsvurderinger. Det er derfor viktig 

at vurderingen av kompetansen og utførelsen hos de 

organer som skal meldes, og tilsynet med de organer 

som allerede er meldt, også omfatter virksomhet utført 

av underleverandører og datterselskaper. 

32) Det er nødvendig å gjøre framgangsmåten for melding 

mer effektiv og åpnere og særlig å tilpasse den til nye 

teknologier for å legge til rette for elektronisk melding. 

33) Ettersom de meldte organer kan tilby sine tjenester i hele 

Unionen, bør de andre medlemsstatene og Kommisjonen 

ha anledning til å reise innvendinger vedrørende et meldt 

organ. Det er derfor viktig å fastsette et tidsrom for å 

avklare eventuell tvil eller usikkerhet om samsvarsvur-

deringsorganenes kompetanse før de påbegynner sin 

virksomhet som meldte organer. 

34) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte 

organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvur-

dering uten å skape unødige byrder for markedsdelta-

kerne. Av samme grunn og for å sikre likebehandling av 

markedsdeltakerne er det viktig å sikre enhetlig teknisk 

anvendelse av framgangsmåtene for samsvarsvurdering. 

Dette kan best oppnås gjennom hensiktsmessig sam-

ordning og samarbeid mellom meldte organer. 

35) Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at sikkerhetskomponenter for heiser kan bringes i 

omsetning bare dersom de er forsvarlig lagret og brukt 

til det formål de er beregnet på, eller på bakgrunn av 

rimelig forutsigbare bruksvilkår ikke medfører fare for 

menneskers helse og sikkerhet. Sikkerhetskomponenter 

for heiser bør anses ikke å oppfylle de grunnleggende 



Nr. 65/72 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

helse- og sikkerhetskravene fastsatt i dette direktiv bare 

på bakgrunn av rimelig forutsigbare bruksvilkår, altså 

når slik bruk kan være resultatet av lovlig og lett 

forutsigbar menneskelig atferd. 

36) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre det 

klart at reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008 

om tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av produkter 

som innføres på unionsmarkedet, får anvendelse på 

heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som omfat-

tes av dette direktiv. Dette direktiv bør ikke hindre 

medlemsstatene i å velge de vedkommende myndigheter 

som skal utføre disse oppgaver. 

37) For å øke åpenheten og redusere saksbehandlingstiden 

må den eksisterende framgangsmåten ved beslutninger 

om beskyttelsestiltak forbedres for å gjøre den mer 

effektiv og for å utnytte sakkunnskapen som finnes i 

medlemsstatene. 

38) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en fram-

gangsmåte som gjør det mulig for de berørte parter å bli 

underrettet om tiltak som skal treffes med hensyn til 

heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser som utgjør 

en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller 

eventuelt for sikkerheten for eiendom. Ordningen bør 

også gjøre det mulig for markedstilsynsmyndighetene, i 

samarbeid med de berørte markedsdeltakere, å gripe inn 

på et tidligere stadium med hensyn til slike heiser og 

sikkerhetskomponenter for heiser. 

39) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med 

mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved 

en harmonisert standard. 

40) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndighet bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet(1). 

41) Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes 

ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som påleg-

ger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak overfor meldte organer som ikke 

lenger oppfyller kravene som gjelder for meldingen. 

42) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør anven-

des ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter med 

hensyn til heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet eller andre forhold som 

gjelder vern av allmenne interesser. 

43) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med 

umiddelbar virkning der det i behørig grunngitte tilfeller 

som gjelder heiser eller sikkerhetskomponenter for 

heiser som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko 

for menneskers helse eller sikkerhet, er tvingende 

nødvendig å handle raskt. 

44) Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med 

etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke 

spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette 

direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller 

av en medlemsstats representant i henhold til dens 

saksbehandlingsregler. 

45) Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv, 

bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller over-

tredelse av direktivet, det vil si i en av Kommisjonens 

ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med 

gjeldende praksis motta full informasjon og dokumenta-

sjon og, der dette er hensiktsmessig, en invitasjon til å 

delta i slike møter. 

46) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomførings-

rettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten 

anvendelse av forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt 

tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder heiser 

eller sikkerhetskomponenter for heiser som ikke 

oppfyller kravene, er berettiget eller ikke. 

47) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som 

er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse 

reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

48) Ettersom målet for dette direktiv, nemlig å sikre at 

heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som er på 

markedet, oppfyller kravene slik at det sikres et høyt 

nivå for vern av helse og sikkerhet samtidig som det 

indre markeds virkemåte sikres, ikke i tilstrekkelig grad 

kan nås av medlemsstatene og derfor på grunn av 

omfanget og virkningene bedre kan nås på unionsplan, 

kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhets-

prinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet som fastsatt i nevnte artikkel, går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

dette målet. 

49) Det bør fastsettes rimelige overgangsordninger slik at 

sikkerhetskomponenter for heiser kan gjøres tilgjengelig 

på markedet uten at de må overholde ytterligere 

produktkrav for sikkerhetskomponenter for heiser som 

allerede er brakt i omsetning i henhold til direktiv 

93/15/EØF før anvendelsesdatoen for nasjonale 

bestemmelser som innarbeider dette direktiv Distri-

butører bør derfor kunne levere sikkerhetskomponenter 
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for heiser som er brakt i omsetning, det vil si lagre som 

allerede er i distribusjonskjeden, før anvendelsesdatoen 

for nasjonale bestemmelser som innarbeider dette 

direktiv. 

50) For å føre tilsyn med og sikre korrekt gjennomføring og 

anvendelse av dette direktiv anmodes Kommisjonen om 

å legge fram en rapport for Europaparlamentet og Rådet 

som også redegjør for behovet for et nytt forslag til 

regelverk på dette området. 

51) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 

lovgivning bør begrenses til de bestemmelsene som 

utgjør en vesentlig endring sammenlignet med det tid-

ligere direktiv. Forpliktelsen til å innarbeide de 

bestemmelsene som ikke er endret, følger av det 

tidligere direktivet. 

52) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes for-

pliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 

nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av 

direktivet angitt i vedlegg XIII del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på heiser som betjener byg-

ninger og anlegg permanent, og som er beregnet på transport av 

a)  personer, 

b)  personer og gjenstander, 

c)  bare gjenstander dersom plattformen er tilgjengelig, dvs. at 

en person uten vanskeligheter kan komme seg på den, og 

utstyrt med betjeningsinnretning som er plassert på platt-

formen eller kan nås av en person på plattformen. 

Det får også anvendelse på sikkerhetskomponenter for heiser 

oppført i vedlegg III for bruk i heisene angitt i første ledd. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  løfteinnretninger med en hastighet som ikke overskrider 

0,15 m/s, 

b)  byggeplassheiser, 

c)  taubaner, herunder kabelbaner, 

d)  heiser som er spesialkonstruert og -bygd for militære 

formål eller politiformål, 

e)  løfteinnretninger fra hvilke det kan utføres arbeid, 

f)  gruveheiser med vinsj, 

g)  løfteinnretninger beregnet på å løfte de opptredende under 

kunstneriske opptredener, 

h)  løfteinnretninger installert i transportmidler, 

i)  løfteinnretninger i tilknytning til motorer, som utelukkende 

er beregnet på å gi adgang til arbeidsstasjonene, herunder 

vedlikeholds- og kontrollpunkter på motoren, 

j)  tannhjulsdrevne tog, 

k)  rulletrapper og rullebånd. 

3.  Dersom farer forbundet med heiser eller sikkerhetskompo-

nenter for heiser nevnt i dette direktiv helt eller delvis er omfattet 

av et særlig unionsregelverk, får dette direktiv ikke anvendelse, 

eller det skal opphøre å få anvendelse for slike heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser og slike farer fra den dato 

nevnte særlige unionsregelverk kommer til anvendelse. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «heis» en løfteinnretning som betjener fastlagte nivåer ved 

hjelp av en plattform som beveger seg langs stive førings-

skinner og heller mer enn 15 grader i forhold til et vannrett 

plan, eller en løfteinnretning som beveger seg langs en 

fastlagt bane, også når den ikke beveger seg langs stive 

føringsskinner, 

2) «plattform» en del av heisen som bærer personer og/eller 

gjenstander som skal løftes eller senkes, 

3) «typeheis» en representativ heis hvis tekniske dokumenta-

sjon viser på hvilken måte de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I vil bli oppfylt for 

heiser som er i samsvar med typeheisen definert ved hjelp 

av objektive parametrer, og som bruker identiske sikker-

hetskomponenter for heiser,  
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4) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av en 

sikkerhetskomponent for heiser for distribusjon eller bruk 

på unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell virk-

somhet, mot betaling eller gratis, 

5) «bringe i omsetning»: 

– første tilgjengeliggjøring på markedet av en sikker-

hetskomponent for heiser, eller 

– levering av en heis for bruk på unionsmarkedet i 

forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling 

eller gratis, 

6) «installatør» den fysiske eller juridiske person som har 

ansvaret for konstruksjonen, produksjonen, installasjonen 

og omsetningen av heisen, 

7) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer 

en sikkerhetskomponent for heiser eller får en sikker-

hetskomponent for heiser konstruert eller produsert, og 

som markedsfører den under sitt navn eller varemerke, 

8) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en installatør 

eller produsent til å handle på dennes vegne i forbindelse 

med nærmere angitte oppgaver, 

9) «importør» enhver fysisk eller juridisk person som er 

etablert i Unionen og som bringer en sikkerhetskomponent 

for heiser fra en tredjestat i omsetning på unionsmarkedet, 

10) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, 

som gjør sikkerhetskomponenter for heiser tilgjengelig på 

markedet, 

11) «markedsdeltakere» installatøren, produsenten, produsen-

tens representant, importøren og distributøren, 

12) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske 

kravene til en heis eller en sikkerhetskomponent for heiser 

er beskrevet, 

13) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 1025/2012, 

14) «akkreditering» en akkreditering som definert i artikkel 2 

nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

15) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkredite-

ringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning 

(EF) nr. 765/2008, 

16) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette direktiv 

med hensyn til en heis eller en sikkerhetskomponent for 

heiser er oppfylt, 

17) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utfører sam-

svarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

18) «tilbakekalling» når det gjelder heiser, alle tiltak som tar 

sikte på å demontere en heis og disponere den på en sikker 

måte, og når det gjelder sikkerhetskomponenter for heiser, 

alle tiltak som tar sikte på å levere tilbake en sikker-

hetskomponent for heiser som allerede er gjort tilgjengelig 

for installatøren eller sluttbrukeren, 

19) «tilbaketrekking» alle tiltak som tar sikte på å hindre at en 

sikkerhetskomponent for heiser i omsetningskjeden blir 

gjort tilgjengelig på markedet, 

20) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens 

regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring 

av produkter, 

21) «CE-merking» merking der installatøren eller produsenten 

angir at heisen eller sikkerhetskomponenten for heiser er i 

samsvar med gjeldende krav fastsatt i Unionens 

harmoniseringsregelverk om påføring av slik merking, 

Artikkel 3 

Fri omsetning 

1.  Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre 

omsetning eller ibruktaking av heiser eller tilgjengeliggjøring 

på markedet av sikkerhetskomponenter for heiser som er i 

samsvar med dette direktiv, på deres territorium. 

2.  På messer, utstillinger eller demonstrasjoner skal med-

lemsstatene ikke hindre framvisning av heiser eller sikker-

hetskomponenter for heiser som ikke er i samsvar med dette 

direktiv, forutsatt at et synlig skilt klart angir at de ikke er i 

samsvar med dette direktiv og ikke kan bringes i omsetning 

eller gjøres tilgjengelig på markedet før slikt samsvar er 

oppnådd. Under demonstrasjoner skal det treffes forsvarlige 

sikkerhetstiltak slik at personer er forsvarlig vernet. 

3.  Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes rett til 

innenfor unionsrettens ramme å fastsette de krav som de måtte 

anse påkrevd for å sikre at personer er vernet når de aktuelle 

heiser tas i bruk eller brukes, forutsatt at dette ikke medfører at 

heisene endres i strid med bestemmelsene i dette direktiv.  
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Artikkel 4 

Omsetning, tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at heisene omfattet av dette direktiv, kan bringes i 

omsetning og tas i bruk bare dersom de er i samsvar med dette 

direktiv når de er forsvarlig installert og vedlikeholdt og brukt 

til det formål de er beregnet på. 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at sikkerhetskomponenter for heiser omfattet av dette 

direktiv, kan gjøres tilgjengelig på markedet og tas i bruk bare 

dersom de er i samsvar med dette direktiv når de er forsvarlig 

installert og vedlikeholdt og brukt til det formål de er beregnet 

på. 

Artikkel 5 

Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav 

1.  Heiser som omfattes av dette direktiv, skal oppfylle de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

2.  Sikkerhetskomponentene for heiser omfattet av dette 

direktiv skal oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhets-

kravene fastsatt i vedlegg I og sikre at heisene de er montert i, 

oppfyller nevnte grunnleggende krav. 

Artikkel 6 

Bygninger eller anlegg som heisene er installert i 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at den personen som har ansvaret for arbeid på bygningen 

eller anlegget, og installatøren både gir hverandre de nød-

vendige opplysninger og treffer egnede tiltak for å sikre 

forskriftsmessig drift og sikker bruk av heisen 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at sjakter beregnet på heiser ikke inneholder andre rør, 

ledninger eller installasjoner enn dem som er nødvendige for 

heisens drift og sikkerhet. 

KAPITTEL II 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 7 

Installatørenes forpliktelser 

1.  Når installatørene bringer en heis i omsetning, skal de 

sikre at den er konstruert, produsert, installert og prøvd i sam-

svar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt 

i vedlegg I. 

2.  Installatørene skal utarbeide den tekniske dokumenta-

sjonen og gjennomføre den relevante framgangsmåten for 

samsvarsvurdering nevnt i artikkel 16 eller sørge for at den 

gjennomføres. 

Når det ved denne framgangsmåten påvises at heisen er i 

samsvar med gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhets-

krav, skal installatøren utarbeide en EU-samsvarserklæring, 

sikre at den følger med heisen, og påføre CE-merkingen. 

3.  Installatørene skal oppbevare den tekniske dokumenta-

sjonen, EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutningen(e) 

om godkjenning i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. 

4.  Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko 

som er forbundet med en heis, skal installatørene, for å verne 

forbrukernes helse og sikkerhet, undersøke og om nødvendig 

føre et register over klager og over heiser som ikke oppfyller 

kravene. 

5.  Installatørene skal sikre at heisene er påført et type-, parti- 

eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å 

identifisere dem. 

6.  Installatørene skal angi sitt navn, firma og registrert 

varemerke og kontaktadresse på heisen. Adressen skal angi ett 

enkelt sted der installatøren kan kontaktes. Kontaktopplys-

ningene skal skrives på et språk som sluttbrukere og markeds-

tilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

7.  Installatørene skal påse at heisen ledsages av bruksanvis-

ningen nevnt i vedlegg III nr. 6.2, på et språk fastsatt av den 

medlemsstat der heisen er brakt i omsetning, og som sluttbru-

kerne lett kan forstå. Bruksanvisningen og eventuell merking 

skal være tydelig, forståelig og lesbar. 

8.  Installatører som anser eller har grunn til å tro at en heis 

som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette 

direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe denne heisen i samsvar med dette direktiv. 

Dersom heisen utgjør en risiko, skal installatørene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstater der de har brakt heisen i omsetning, og gi 

nærmere opplysninger særlig om heisens manglende samsvar 

og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

9.  Installatørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplys-

ninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at 

heisen er i samsvar med dette direktiv, på papir eller i 

elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av nevnte 

myndighet. 

De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med 

denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene 

forbundet med heiser som de har brakt i omsetning.  
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Artikkel 8 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer sikkerhetskomponenter for 

heiser i omsetning, skal de sikre at de er konstruert og produsert 

i samsvar med artikkel 5 nr. 2. 

2.  Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumenta-

sjonen og gjennomføre den relevante framgangsmåten for 

samsvarsvurdering nevnt i artikkel 15 eller sørge for at den 

gjennomføres. 

Når det ved denne framgangsmåten påvises at en sikker-

hetskomponent for heiser er i samsvar med gjeldende 

grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, skal produsenten 

utarbeide en EU-samsvarserklæring, sikre at den følger med 

sikkerhetskomponenten for heiser, og påføre CE-merkingen. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumenta-

sjonen, EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutningen(e) 

om godkjenning i ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser 

ble brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det finnes framgangsmåter for 

å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv ved serieproduksjon. 

Det skal tas behørig hensyn til endringer i produktutforming 

eller egenskaper og endringer i de harmoniserte standarder eller 

andre tekniske spesifikasjoner det vises til i samsvars-

erklæringen for en sikkerhetskomponent for heiser. 

Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risiko 

som er forbundet med sikkerhetskomponenter for heiser, skal 

produsentene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta 

stikkprøver av sikkerhetskomponenter for heiser som er gjort 

tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et 

register over klager, over sikkerhetskomponenter for heiser som 

ikke oppfyller kravene, og over tilbakekallinger av 

sikkerhetskomponenter for heiser, og skal holde distributørene 

og installatørene underrettet om all slik overvåking. 

5.  Produsentene skal påse at sikkerhetskomponenter for 

heiser som de har brakt i omsetning, er påført et type-, parti- 

eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å 

identifisere dem, eller dersom komponentens størrelse eller art 

ikke tillater dette, at de nødvendige opplysninger gis på 

etiketten nevnt i artikkel 19 nr. 1. 

6.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på sikkerhetskomponenten for 

heiser eller dersom dette ikke er mulig, på etiketten nevnt i 

artikkel 19 nr. 1. Adressen skal angi ett enkelt sted der 

produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives 

på et språk som sluttbrukere og markedstilsynsmyndighetene 

lett kan forstå. 

7.  Produsentene skal påse at sikkerhetskomponenten for 

heiser ledsages av bruksanvisningen og sikkerhetsopplys-

ningene nevnt i vedlegg III nr. 6.1 som er på et språk fastsatt av 

den berørte medlemsstat som sluttbrukerne lett kan forstå. 

Bruksanvisningen og eventuell merking skal være tydelig, 

forståelig og leselig. 

8.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at en 

sikkerhetskomponent for heiser som de har brakt i omsetning, 

ikke er i samsvar med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de 

nødvendige korrigerende tiltak for å bringe sikkerhetskompo-

nenten for heiser i samsvar med dette direktiv eller om 

nødvendig tilbakekalle den. Dersom sikkerhetskomponenten for 

heiser utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart 

underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de med-

lemsstater der de har gjort sikkerhetskomponenten for heiser 

tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig 

om komponentens manglende samsvar og eventuelle kor-

rigerende tiltak som er truffet. 

9.  Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplys-

ninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at 

sikkerhetskomponenten for heiser er i samsvar med dette 

direktiv, på papir eller i elektronisk form og på et språk som lett 

kan forstås av nevnte myndighet. 

De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med 

denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene 

forbundet med sikkerhetskomponenter for heiser som de har 

brakt i omsetning. 

Artikkel 9 

Representanter 

1.  En produsent eller installatør kan ved en skriftlig fullmakt 

utpeke en representant. 

Forpliktelsene fastsatt i artikkel 7 nr. 1 eller artikkel 8 nr. 1 og 

forpliktelsen til å utarbeide teknisk dokumentasjon som nevnt i 

artikkel 7 nr. 2 eller artikkel 8 nr. 2, skal ikke utgjøre noen del 

av representantens fullmakt. 

2.  En representant skal utføre de oppgaver som er angitt i 

fullmakten den har fått fra produsenten eller installatøren. På 

grunnlag av fullmakten skal representanten minst kunne 

a)  oppbevare EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutnin-

gen(e) om godkjenning av produsentens eller installatørens 

kvalitetssystem og den tekniske dokumentasjonen og kunne 

stille dette til rådighet for nasjonale markedstil-

synsmyndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten for 

heiser eller heisen ble brakt i omsetning, 

b)  etter begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal 

myndighet, gi denne alle de opplysninger og den 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at sikker-

hetskomponenten for heiser eller heisen er i samsvar med 

regelverket,  
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c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter, 

samarbeide med dem om alle tiltak som er truffet for å 

fjerne risikoene forbundet med sikkerhetskomponenten for 

heiser eller heisen som omfattes av representantens 

fullmakt. 

Artikkel 10 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare sikkerhets-

komponenter for heiser eller heiser som oppfyller kravene. 

2.  Før en sikkerhetskomponent for heiser blir brakt i 

omsetning, skal importørene påse at produsenten har gjennom-

før den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt 

i artikkel 15. De skal påse at produsenten har utarbeidet den 

tekniske dokumentasjonen, at sikkerhetskomponenten for heiser 

er påført CE-merkingen og ledsages av EU-samsvar-

serklæringen og de nødvendige dokumenter, og at produsenten 

har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 8 nr. 5 og 6. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at en sikker-

hetskomponent for heiser ikke er i samsvar med artikkel 5 nr. 2, 

skal denne ikke bringe sikkerhetskomponenten for heiser i 

omsetning før slikt samsvar er oppnådd. Dersom sikkerhets-

komponenten for heiser utgjør en risiko, skal importøren dessuten 

underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på sikkerhetskomponenten for 

heiser eller, dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et 

dokument som følger med sikkerhetskomponenten for heiser. 

Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbrukere 

og markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

4.  Importørene skal påse at sikkerhetskomponenten for 

heiser ledsages av bruksanvisningen nevnt i vedlegg I nr. 6.1 

som er på et språk fastsatt av den berørte medlemsstat som 

forbrukerne og sluttbrukerne lett kan forstå. 

5.  Importørene skal så lenge de har ansvar for en sikker-

hetskomponent for heiser, sikre at lagrings- eller transport-

vilkårene ikke påvirker komponentens samsvar med de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene nevnt i artikkel 5  

nr. 2. 

6.  Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den 

risiko som er forbundet med sikkerhetskomponenter for heiser, 

skal importørene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta 

stikkprøver av sikkerhetskomponenter for heiser som er gjort 

tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et 

register over klager, over sikkerhetskomponenter for heiser som 

ikke oppfyller kravene, og over tilbakekallinger av sikker-

hetskomponenter for heiser, og skal holde distributørene og 

installatørene underrettet om all slik overvåking. 

7.  Importører som anser eller har grunn til å tro at en 

sikkerhetskomponent for heiser som de har brakt i omsetning, 

ikke er i samsvar med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de 

nødvendige korrigerende tiltak for å bringe sikkerhetskompo-

nenten for heiser i samsvar med dette direktiv eller om 

nødvendig tilbakekalle den. Dersom sikkerhetskomponenten for 

heiser utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart 

underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlems-

stater der de har gjort sikkerhetskomponenten for heiser 

tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig 

om komponentens manglende samsvar og eventuelle kor-

rigerende tiltak som er truffet. 

8.  Importørene skal oppbevare en kopi av EU-samsvars-

erklæringen og eventuelt beslutningen(e) om godkjenning i ti år 

etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i omsetning, 

og kunne stille dette til rådighet for markedstil-

synsmyndighetene og påse at den tekniske dokumentasjon på 

anmodning kan gjøres tilgjengelig for nevnte myndigheter. 

9.  Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de 

opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å 

vise at en sikkerhetskomponent for heiser er i samsvar med 

kravene, på papir eller i elektronisk form og på et språk som lett 

kan forstås av nevnte myndighet. De skal på anmodning fra 

nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak 

som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med sikker-

hetskomponenter for heiser som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 11 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør en sikkerhetskomponent for heiser 

tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med 

hensyn til kravene i dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør en sikkerhetskomponent for heiser 

tilgjengelig på markedet, skal de kontrollere at sikkerhets-

komponenten for heiser er påført CE-merking, at den ledsages 

av EU-samsvarserklæringen, av de nødvendige dokumentene 

og bruksanvisningen nevnt i vedlegg I nr. 6.1, som er på et 

språk fastsatt av den berørte medlemsstat som sluttbrukerne lett 

kan forstå, samt at produsenten og importøren har oppfylt 

kravene fastsatt i henholdsvis artikkel 8 nr. 5 og 6 og 

artikkel 10 nr. 3. 

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at en 

sikkerhetskomponent for heiser ikke er i samsvar med artikkel 5 

nr. 2, skal denne ikke gjøre sikkerhetskomponenten for heiser 

tilgjengelig på markedet før slikt samsvar er oppnådd. Dersom 

sikkerhetskomponenten for heiser utgjør en risiko, skal 

distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren 

samt markedstilsynsmyndighetene om dette.  
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3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for en sikker-

hetskomponent for heiser, sikre at lagrings- eller transport-

vilkårene ikke påvirker komponentens samsvar med de 

grunnleggende kravene til helse og sikkerhet nevnt i artikkel 5 

nr. 2. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at en 

sikkerhetskomponent for heiser som de har gjort tilgjengelig på 

markedet, ikke er i samsvar med dette direktiv, skal se til at de 

nødvendige korrigerende tiltak blir truffet for å bringe 

sikkerhetskomponenten for heiser i samsvar med dette direktiv 

eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. 

Dersom sikkerhetskomponenten for heiser utgjør en risiko, skal 

distributørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende 

nasjonale myndigheter i de medlemsstater der de har gjort 

sikkerhetskomponenten for heiser tilgjengelig på markedet, og 

gi nærmere opplysninger særlig om komponentens manglende 

samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

5.  Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i 

elektronisk form, alle de opplysninger og den dokumentasjon 

som er nødvendig for å vise at en sikkerhetskomponent for 

heiser er i samsvar med kravene. De skal på anmodning fra 

nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak 

som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med 

sikkerhetskomponenter for heiser som de har gjort tilgjengelig 

på markedet. 

Artikkel 12 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som 

produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser i 

henhold til artikkel 8, når den bringer en sikkerhetskomponent 

for heiser i omsetning under eget navn eller varemerke eller 

endrer en sikkerhetskomponent for heiser som allerede er brakt 

i omsetning, på en slik måte at det kan påvirke beholderens 

samsvar med kravene i dette direktiv. 

Artikkel 13 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning navngi følgende 

markedsdeltakere for markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert en sikkerhets-

komponent for heiser til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert en sikkerhets-

komponent for heiser til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i 

første ledd i ti år etter at de har fått en sikkerhetskomponent for 

heiser levert, og i ti år etter at de har levert en sikkerhets-

komponent for heiser. 

KAPITTEL III 

SAMSVAR FOR HEISER OG SIKKERHETSKOMPONENTER 

FOR HEISER 

Artikkel 14 

Formodning om samsvar for heiser og 

sikkerhetskomponenter for heiser 

Heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som er i samsvar 

med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er 

offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, 

skal formodes å oppfylle de grunnleggende helse- og sikker-

hetskravene fastsatt i vedlegg I som omfattes av disse 

standardene eller deler av dem. 

Artikkel 15 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering av 

sikkerhetskomponenter for heiser  

Sikkerhetskomponenter for heiser skal være gjenstand for en av 

følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering: 

a)  modellen av sikkerhetskomponenten for heiser skal under-

kastes EU-typeprøvingen fastsatt i vedlegg IV del A, og 

typesamsvaret for sikkerhetskomponenten for heiser skal 

sikres med stikkprøvekontroll som fastsatt i vedlegg IX, 

b)  modellen av sikkerhetskomponenten for heiser skal under-

kastes EU-typeprøvingen fastsatt i vedlegg IV del A, med 

typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter i 

samsvar med vedlegg VI, 

c)  samsvar basert på fullstendig kvalitetssikring som fastsatt i 

vedlegg VII. 

Artikkel 16 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering av heiser 

1.  Heiser skal være gjenstand for en av følgende fram-

gangsmåter for samsvarsvurdering: 

a)  dersom de er konstruert og produsert i samsvar med en 

typeheis som har vært gjenstand for EU-typeprøving i 

henhold til vedlegg IV del B: 

i)  sluttkontroll av heiser som fastsatt i vedlegg V, 

ii)  typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av 

produkter som fastsatt i vedlegg X, 

iii)  typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av 

produksjonen som fastsatt i vedlegg XII,  
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b)  dersom de er konstruert og produsert i henhold til et 

kvalitetssystem som er godkjent i samsvar med vedlegg XI: 

i)  sluttkontroll av heiser som fastsatt i vedlegg V, 

ii)  typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av 

produkter som fastsatt i vedlegg X, 

iii)  typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av 

produksjonen som fastsatt i vedlegg XII, 

c)  samsvar for heiser basert på verifisering av enkelteksemp-

larer som fastsatt i vedlegg VIII, 

d)  samsvar for heiser basert på fullstendig kvalitetssikring 

pluss konstruksjonskontroll som fastsatt i vedlegg XI. 

2.  I tilfellene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) skal den som er 

ansvarlig for konstruksjon og produksjon av heisen, dersom den 

ikke også er ansvarlig for installasjon og prøving av heisen, gi 

sistnevnte alle nødvendige dokumenter og opplysninger slik at 

sistnevnte kan sikre korrekt og sikker installasjon og prøving av 

heisen. 

3.  Alle tillatte variasjoner mellom typeheisen og heiser som 

er produsert på grunnlag av typeheisen, skal være klart angitt 

(med høyeste og laveste verdi) i den tekniske dokumentasjonen. 

4.  Det er tillatt ved hjelp av beregning og/eller på grunnlag 

av konstruksjonstegninger å påvise likheten mellom de ulike 

utførelsene innenfor en produksjonsserie med hensyn til å 

oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. 

Artikkel 17 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I er 

oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen 

fastsatt i vedlegg II, skal inneholde elementene angitt i de 

relevante vedlegg V–XII og skal ajourføres løpende. Den skal 

oversettes til det eller de språkene som kreves av den 

medlemsstat der heisen eller sikkerhetskomponenten for heiser 

bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom en heis eller sikkerhetskomponent for heiser 

omfattes av mer enn én unionsrettsakt som krever en EU-sam-

svarserklæring, skal det utarbeides en enkelt EU-

samsvarserklæring med hensyn til alle slike unionsrettsakter. 

Erklæringen skal angi hvilke unionsrettsakter den gjelder, 

herunder henvisninger til hvor de er kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produ-

senten seg ansvar for at sikkerhetskomponenten for heiser 

oppfyller kravene i dette direktiv, og installatøren påtar seg 

ansvar for at heisen oppfyller kravene i dette direktiv. 

Artikkel 18 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i 

artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 19 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking og annen 

merking 

1.  CE-merkingen skal påføres hver heisstol og hver 

sikkerhetskomponent for heiser slik at den er synlig, lett leselig 

og ikke kan fjernes, eller dersom dette ikke er mulig, på en 

etikett som er festet på sikkerhetskomponenten for heiser. 

2.  CE-merkingen skal påføres før heisen eller sikker-

hetskomponentene for heiser bringes i omsetning. 

3.  CE-merkingen på heiser skal etterfølges av identifika-

sjonsnummeret til det meldte organ som deltar i en av følgende 

framgangsmåter for samsvarsvurdering: 

a)  sluttkontroll som nevnt i vedlegg V, 

b)  verifisering av enkelteksemplarer som nevnt i vedlegg VIII, 

c)  kvalitetssikring som nevnt i vedlegg X, XI eller XII. 

4.  CE-merkingen på sikkerhetskomponenter for heiser skal 

etterfølges av identifikasjonsnummeret til det meldte organ som 

deltar i en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering: 

a)  kvalitetssikring av produkter som nevnt i vedlegg VI, 

b)  fullstendig kvalitetssikring som nevnt i vedlegg VII, 

c)  typesamsvar for sikkerhetskomponenter for heiser med 

stikkprøvekontroll som nevnt i vedlegg IX.  
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5.  Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påføres 

av organet selv eller av produsenten eller dennes representant 

eller installatøren eller dennes representant, etter organets 

anvisning. 

CE-merkingen og det meldte organs identifikasjonsnummer kan 

etterfølges av et annet merke som angir en særlig risiko eller 

bruk. 

6.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger 

for å sikre korrekt anvendelse av reglene for CE-merking, og 

treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen. 

KAPITTEL IV 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 20 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurdering som tredjemann i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 21 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvur-

deringsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med artikkel 26. 

2.  Medlemsstatene kan bestemme at vurderingen og tilsynet 

nevnt i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan i 

henhold til og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte 

overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i nr. 1 til 

et organ som ikke er et statlig foretak, skal nevnte organ være 

en juridisk person og være tilsvarende underlagt kravene i 

artikkel 22. I tillegg skal det ha ordninger for å dekke erstat-

ningsansvar som måtte oppstå som følge av dets virksomhet. 

4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 22 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det 

ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderings-

organer. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en 

slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  Meldermyndigheter skal være organisert på en slik måte 

at alle beslutninger om melding av et samsvarsvurderingsorgan 

treffes av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført 

vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utføre noen 

virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utfører, eller yte 

rådgivningstjenester på forretningsmessig eller konkurranse-

messig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den 

innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig antall kva-

lifisert personell til rådighet til å kunne utføre sine oppgaver på 

en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 23 

Meldermyndigheters informasjonsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine fram-

gangsmåter for vurdering og melding av samsvarsvurde-

ringsorganer og tilsyn med meldte organer, og om eventuelle 

endringer av disse. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysninger. 

Artikkel 24 

Krav til meldte organer 

1.  Med sikte på melding skal et samsvarsvurderingsorgan 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en 

medlemsstats nasjonale lovgivning og være en juridisk person. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjemanns-

organ som er uavhengig av organisasjonen og heisene eller 

sikkerhetskomponentene for heiser det vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon 

som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produk-

sjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser som organet vurderer, kan 

anses å være et slikt organ, forutsatt at det er påvist at organet 

er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter.  
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4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og 

personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderinger, skal 

ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, 

kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder av heiser eller sikker-

hetskomponenter for heiser de vurderer, og heller ikke være 

representant for noen av disse partene. 

Dette skal ikke utelukke bruk av vurderte heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser som er nødvendige for 

samsvarsvurderingsorganets virksomhet eller bruk av slike 

heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser for personlige 

formål. 

Dette utelukker ikke muligheten for at produsenten eller 

installatøren og organet kan utveksle tekniske opplysninger. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell 

som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

være direkte involvert i utforming, produksjon eller konstruk-

sjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av 

slike heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser, og heller 

ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. 

De skal ikke delta i noen form for virksomhet som kan påvirke 

deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med 

den samsvarsvurderingsvirksomhet de er meldt for. Dette skal 

særlig gjelde rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks 

eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortrolig-

heten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvars-

vurderingsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal 

utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige 

integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det 

aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for 

press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan 

påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvarsvur-

deringsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller grupper av 

personer som berøres av resultatene av denne virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle 

samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til 

vedlegg IV–XII, og som det er meldt for, uansett om disse 

oppgaver utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på 

dets vegne og ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver 

framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller 

kategori av heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser som 

det er meldt for, ha til rådighet 

a)  nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig 

og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen, 

b)  nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for sam-

svarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta 

disse framgangsmåtene. Organet skal ha egnede retnings-

linjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det 

utfører som meldt organ, og annen virksomhet, 

c)  nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, 

som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken 

sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksite-

ten ved det aktuelle produktets teknologi samt produksjons-

prosessens masse- eller seriepreg. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på 

en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderingsvirk-

somheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle 

nødvendige anlegg. 

7.  Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all 

samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderings-

organet er meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for 

vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å 

utføre slike vurderinger, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleg-

gende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, 

gjeldende harmoniserte standarder og relevante bestemmel-

ser i Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal 

lovgivning, 

d)  kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og 

rapporter som viser at vurderingene er utført. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganet, dets øverste 

ledelse og personell med ansvar for å utføre samsvarsvur-

deringer er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse 

og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av 

resultatet av slike vurderinger.  
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9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring 

med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal 

lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for 

samsvarsvurderingen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personell skal være under-

lagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter 

når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg IV–XII eller 

enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, unntatt 

overfor vedkommende myndigheter i den medlemsstat der det 

utfører sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes. 

11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at 

deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og 

virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer for 

heiser opprettet i henhold til artikkel 36. Samsvarsvur-

deringsorganene skal anvende de forvaltningsvedtak og 

dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som 

generelle retningslinjer. 

Artikkel 25 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det overholder 

kriteriene fastsatt i relevante harmoniserte standarder eller deler 

av disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal det formodes å oppfylle 

kravene i artikkel 24 i den utstrekning de gjeldende harmoni-

serte standarder omfatter nevnte krav. 

Artikkel 26 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør 

eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 24 og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2.  Meldte organer skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgaver som blir utført av underleverandører eller datter-

foretak, uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et 

datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for melder-

myndigheten de relevante dokumenter om vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de 

oppgaver de har utført i henhold til vedlegg IV–XII. 

Artikkel 27 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal legge fram en søknad 

om melding for meldermyndigheten i den medlemsstat der det 

er opprettet. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av 

den samsvarsvurderingsvirksomhet, den eller de fram-

gangsmåter for samsvarsvurdering og de heisene eller sikker-

hetskomponentene for heiser som organet hevder å være 

kompetent for, samt eventuelt et akkrediteringsbevis utstedt av 

et nasjonalt akkrediteringsorgan som bekrefter at sam-

svarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i artikkel 24. 

3.  Dersom det berørte samsvarsvurderingsorgan ikke kan 

legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi melder-

myndigheten all den dokumentasjon som er nødvendig for å 

kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 24. 

Artikkel 28 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurde-

ringsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 24. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomheten, framgangsmåten eller fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering og de berørte heisene eller 

sikkerhetskomponentene for heiser, samt relevant attestasjon på 

kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis 

som nevnt i artikkel 27 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som 

bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordninger som er innført for å sikre regelmessig tilsyn med 

organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene i artikkel 24. 

5.  Det berørte organ kan utføre virksomhet som meldt organ 

bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene ikke 

har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en melding 

basert på et akkrediteringsbevis, eller innen to måneder for en 

melding som ikke er basert på slik akkreditering.  
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Det er bare et slikt organ som skal anses som et meldt organ i 

henhold til dette direktiv. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer 

av meldingen. 

Artikkel 29 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifika-

sjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er 

meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organer 

som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder identifika-

sjonsnumrene de har fått tildelt, og hvilken virksomhet de er 

meldt for. 

Kommisjonen skal påse at listen blir ajourført. 

Artikkel 30 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom en meldermyndighet har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 24, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. 

Meldermyndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrek-

king av en melding eller dersom det meldte organ har sluttet sin 

virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak for å 

sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet meldt 

organ eller blir holdt tilgjengelig for de ansvarlige melder-

myndigheter og markedstilsynsmyndigheter på deres anmod-

ning. 

Artikkel 31 

Innvendinger vedrørende meldte organers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil 

om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

hvorvidt et meldt organ er kompetent eller fortsatt oppfyller de 

krav og det ansvar det er underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommi-

sjonen alle opplysninger vedrørende grunnlaget for meldingen 

eller opprettholdelsen av det berørte meldte organets 

kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger som 

den innhenter under sine undersøkelser, behandles fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige kor-

rigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av 

meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmå-

ten med rådgivende komité nevnt i artikkel 42 nr. 2. 

Artikkel 32 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter fram-

gangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i artikkel 15 og 16. 

2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i 

forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges 

unødvendige byrder. Meldte organer skal utføre sin virksomhet 

slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken 

sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten 

ved heisens eller sikkerhetskomponenten for heisers teknologi 

samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av 

strenghet og det vernenivå som kreves for at heisene eller 

sikkerhetskomponentene for heiser skal være i samsvar med 

dette direktiv. 

3.  Dersom et meldt organ finner at en installatør eller 

produsent ikke har oppfylt de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv eller tilsvarende harmoniserte 

standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at 

installatøren eller produsenten treffer egnede korrigerende 

tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av 

samsvar etter utstedelsen av et sertifikat eller en beslutning om 

godkjenning, alt etter som, finner at en heis eller en sikker-

hetskomponent for heiser ikke lenger er i samsvar med kravene, 

skal det kreve at installatøren eller produsenten treffer 

hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om nødvendig 

midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet eller 

beslutningen om godkjenning. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organ 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake eventuelle 

sertifikater eller beslutning(er) om godkjenning, alt etter hva 

som er relevant.  
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Artikkel 33 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Medlemsstatene skal sikre at en framgangsmåte for klager på 

beslutninger truffet av de meldte organer, er tilgjengelig. 

Artikkel 34 

Meldte organers informasjonsplikt 

1.  Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving 

eller tilbaketrekking av et sertifikat eller en beslutning om 

godkjenning, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkå-

rene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstil-

synsmyndighetene vedrørende opplysninger om sam-

svarsvurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er 

utført innenfor rammen av organets melding, og enhver 

annen virksomhet som er utført, herunder virksomhet og 

underleveranser over landegrensene. 

2.  Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt i 

henhold til dette direktiv og som utfører tilsvarende former for 

samsvarsvurdering som omfatter de samme typene heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser, alle relevante opplysninger 

om spørsmål knyttet til negative og, på anmodning, positive 

resultater av samsvarsvurderinger. 

Artikkel 35 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfarings-

utveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter 

med ansvar for meldingspolitikk. 

Artikkel 36 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal påse at hensiktsmessig samordning av og 

samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette 

direktiv, blir etablert og drevet på egnet måte i form av en 

samordningsgruppe for meldte organer for heiser. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, 

deltar i denne gruppens arbeid, enten direkte eller gjennom 

utpekte representanter. 

KAPITTEL V 

TILSYN MED UNIONSMARKEDET, KONTROLL AV HEISER 

ELLER SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER SOM 

INNFØRES PÅ UNIONSMARKEDET, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 

BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 37 

Tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser som innføres på 

unionsmarkedet 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF)  

nr. 765/2008 får anvendelse på heiser og sikkerhets-

komponenter for heiser. 

Artikkel 38 

Framgangsmåte for håndtering av heiser eller 

sikkerhetskomponenter for heiser som utgjør en risiko på 

nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 

har tilstrekkelige grunner til å anta at en heis eller 

sikkerhetskomponent for heiser som omfattes av dette direktiv, 

utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller 

eventuelt for sikkerheten for eiendom, skal de utføre en 

vurdering av den berørte heisen eller sikkerhetskomponenten 

for heiser som omfatter alle relevante krav fastsatt i dette 

direktiv. De berørte markedsdeltakere skal samarbeide med 

markedstilsynsmyndighetene for dette formål etter behov. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd finner at en heis ikke er 

oppfyller kravene i dette direktiv, skal de omgående kreve at 

installatøren treffer alle egnede korrigerende tiltak for å bringe 

heisen i samsvar med disse kravene innen en rimelig frist som 

de fastsetter ut fra risikoens art. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd finner at en sikkerhetskompo-

nent for heiser ikke oppfyller kravene i dette direktiv, skal de 

omgående kreve at den berørte markedsdeltaker treffer alle 

egnede korrigerende tiltak for å bringe sikkerhetskomponenten 

for heiser i samsvar med disse kravene, trekke sikkerhets-

komponenten for heiser tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

den innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante 

meldte organ om dette. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet og tredje ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det mang-

lende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale terri-

torium, skal de underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene om resultatene av vurderingen og om de tiltak de har 

pålagt markedsdeltakerne å treffe.  
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3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 

tiltak treffes med hensyn til alle berørte heiser og sikkerhets-

komponenter for heiser som denne har brakt i omsetning eller 

gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom installatøren ikke treffer fyllestgjørende kor-

rigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd, skal 

markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede midlertidige 

tiltak for å forby eller begrense omsetningen av den berørte 

heisen på deres nasjonale marked eller bruken av den, eller 

tilbakekalle den. 

Dersom den berørte markedsdeltaker ikke treffer fyllest-

gjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 tredje 

ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 

midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring 

av sikkerhetskomponenten for heiser på deres nasjonale 

marked, trekke sikkerhetskomponenten for heiser tilbake fra 

dette markedet eller tilbakekalle den. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 tredje ledd skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som kreves for 

å identifisere en heis eller en sikkerhetskomponent for heiser 

som ikke oppfyller kravene, dens opprinnelse, arten av det 

påståtte manglende samsvaret og hvilken risiko som er 

involvert, arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er 

truffet, og de argumenter som den berørte markedsdeltaker har 

framsatt. Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det 

manglende samsvaret skyldes 

a)  at heisen eller sikkerhetskomponenten for heiser ikke 

oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i 

dette direktiv, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standarder nevnt i artikkel 14 

som danner grunnlag for en samsvarsformodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstat som innledet 

framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal omgående 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 

eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle tilleggs-

opplysninger de måtte ha om den berørte heisens eller sikker-

hetskomponenten for heisers manglende samsvar, samt om 

deres innvendinger dersom de ikke er enige i det nasjonale 

tiltaket som er vedtatt. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplys-

ningene nevnt i nr. 4 tredje ledd ikke er kommet innvendinger 

fra enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et 

midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal nevnte tiltak 

anses som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til den berørte heisen eller 

sikkerhetskomponenten for heiser, for eksempel at heisen eller 

sikkerhetskomponenten for heiser trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 39 

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 38 nr. 3 og 

4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. 

Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne 

vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om 

det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater og 

umiddelbart oversende den til dem og til den eller de berørte 

markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket vedrørende en heis anses 

som berettiget, skal alle medlemsstatene treffe de nødvendige 

tiltak for å sikre at omsetning eller bruk av den berørte heis som 

ikke oppfyller kravene, begrenses eller forbys, eller at heisen 

tilbakekalles. 

Dersom det nasjonale tiltaket vedrørende en sikkerhets-

komponent for heiser anses som berettiget, skal alle medlems-

statene treffe de nødvendige tiltak for å sikre at sikkerhets-

komponenten for heiser som ikke oppfyller kravene, trekkes 

tilbake fra deres markeder. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om dette. 

Dersom det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den 

berørte medlemsstat trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

heisens eller sikkerhetskomponenten for heisers manglende 

samsvar tilskrives mangler ved de harmoniserte standarder 

nevnt i artikkel 38 nr. 5 bokstav b), skal Kommisjonen anvende 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU)  

nr. 1025/2012. 

Artikkel 40 

Heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser som 

oppfyller kravene, men som utgjør en risiko 

1.  Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i 

henhold til artikkel 38 nr. 1 kommer til at en heis, selv om den 

er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers 

helse eller sikkerhet eller eventuelt for sikkerheten for eiendom, 

skal medlemsstaten kreve at installatøren treffer alle egnede 

tiltak for å sikre at den berørte heisen ikke lenger utgjør noen 

risiko, eller tilbakekalle heisen eller begrense eller forby bruken 

av den innen et rimelig tidsrom, som medlemsstaten fastsetter 

ut fra risikoens art.  
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Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i henhold 

til artikkel 38 nr. 1 kommer til at en sikkerhetskomponent for 

heiser, selv om den er i samsvar med dette direktiv, utgjør en 

risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller eventuelt for 

sikkerheten for eiendom, skal medlemsstaten kreve at den 

berørte markedsdeltaker treffer alle egnede tiltak for å sikre at 

den berørte sikkerhetskomponent for heiser ikke lenger utgjør 

noen risiko når den bringes i omsetning, trekke sikkerhets-

komponenten for heiser tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

den innen et rimelig tidsrom, som medlemsstaten fastsetter ut 

fra risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak treffes 

med hensyn til alle berørte heiser eller sikkerhetskomponenter 

for heiser som denne har brakt i omsetning eller gjort 

tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de øvrige medlemsstatene om dette. Underretningen skal 

inneholde alle tilgjengelig detaljer, særlig de opplysninger som 

kreves for å identifisere de berørte heisene eller sikkerhets-

komponentene for heiser, opprinnelsen og omsetningskjeden 

for heisene eller sikkerhetskomponentene for heiser, arten av 

risiko dette gjelder samt arten og varigheten av de nasjonale 

tiltakene som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal umiddelbart rådføre seg med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen treffe 

beslutning, gjennom gjennomføringsrettsakter, om hvorvidt det 

nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig 

foreslå egnede tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 42 nr. 3. 

Når det foreligger behørig begrunnede tvingende hasteårsaker 

knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet, skal Kommi-

sjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar 

virkning i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 42  

nr. 4. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlems-

statene og umiddelbart oversende den til dem og til den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

Artikkel 41 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 38 skal en medlemsstat 

pålegge den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår et av 

følgende tilfeller: 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning 

(EF) nr. 765/2008 eller artikkel 19 i dette direktiv, 

b)  CE-merkingen er ikke påført, 

c)  identifikasjonsnummeret til det meldte organ er påført i 

strid med artikkel 19 eller er ikke påført selv om dette i 

henhold til artikkel 19 skulle ha vært gjort, 

d)  det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring, 

e)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte, 

f)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV del A og 

B og i vedlegg VII, VIII og XI er enten ikke tilgjengelig 

eller er ikke fullstendig, 

g)  navn, firma eller registrert varemerke eller adressen til 

installatøren, produsenten eller importøren er ikke angitt i 

samsvar med artikkel 7 nr. 6, artikkel 8 nr. 6 eller artikkel 

10 nr. 3, 

h)  opplysningene som gjør det mulig å identifisere heisen eller 

sikkerhetskomponenten for heiser, er ikke angitt i samsvar 

med artikkel 7 nr. 5 eller artikkel 8 nr. 5, 

i)  heisen eller sikkerhetskomponenten for heiser er ikke 

ledsaget av dokumentene nevnt i artikkel 7 nr. 7 eller 

artikkel 8 nr. 7, eller dokumentene er ikke i samsvar med 

gjeldende krav. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, 

skal den berørte medlemsstat treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby bruken av heisen eller tilbakekalle den, 

eller begrense eller forby tilgjengeliggjøringen på markedet av 

sikkerhetskomponenten for heiser eller påse at den blir 

tilbakekalt eller trukket tilbake fra markedet. 

KAPITTEL VI 

KOMITÉFRAMGANGSMÅTE, 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 42 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Heiskomiteen. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse.  
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4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt 

med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

5.  Kommisjonen skal rådføre seg med Komiteen i enhver 

sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til for-

ordning (EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i 

forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises enten 

av lederen av komiteen eller av en medlemsstats representant i 

henhold til dens forretningsorden. 

Artikkel 43 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av nasjonal 

lovgivning vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene håndheves. Reglene 

kan omfatte strafferettslige sanksjoner for alvorlige over-

tredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 44 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal ikke hindre ibruktaking av heiser eller 

tilgjengeliggjøring på markedet av sikkerhetskomponenter for 

heiser som omfattes av direktiv 95/16/EØF og er i samsvar med 

nevnte direktiv, og som bringes i omsetning før 20. april 2016. 

Sertifikater utstedt og vedtak gjort av godkjente samsvarsvur-

deringsorganer i samsvar med direktiv 95/16/EF skal være 

gyldige i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 45 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal senest 19. april 2016 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 2 nr. 4–21, artikkel 7–14, artikkel 17 og 

18, artikkel 19 nr. 5, artikkel 20–44, artikkel 45 nr. 1, artikkel 

47 og 48 og vedlegg II del A bokstav f), k), l) og m), vedlegg II 

del B bokstav e), k), l) og m), vedlegg IV del A punkt 2 bokstav 

e), punkt 3 bokstav c), d) og f), punkt 4 bokstav b)–e), punkt 5–

9, vedlegg IV del B punkt 2 bokstav e), punkt 3 bokstav c), e) 

og h), punkt 4 bokstav c)–e), punkt 6 nr. 2, 3 og 4, punkt 7–10, 

vedlegg V punkt 3.2 bokstav b), punkt 5 og 6, vedlegg VI punkt 

3.1 bokstav a), b) og c), punkt 3.3 nr. 4 og 5, punkt 4.3, punkt 7, 

vedlegg VII punkt 3.1 bokstav a), b), d) og f), punkt 3.3, punkt 

4.2, punkt 7, vedlegg VIII punkt 3 bokstav c), e) og h) og punkt 

4, vedlegg IX punkt 3 bokstav a)–d), vedlegg X punkt 3.1 

bokstav a) og e), punkt 3.4, punkt 6, vedlegg XI punkt 3.1 

bokstav a), b), c) og e), punkt 3.3.4 og 3.3.5, punkt 3.4 og 3.5, 

punkt 5 bokstav b), punkt 6, vedlegg XII punkt 3.1 bokstav a), 

punkt 3.3 og punkt 6. De skal umiddelbart oversende Kommi-

sjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 

opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter 

til det direktiv som oppheves ved dette direktiv, skal forstås 

som henvisninger til dette direktiv. Medlemsstatene skal 

fastsette nærmere regler for henvisningen og hvordan nevnte 

opplysning skal utformes. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området som omfattes av dette direktiv. 

Artikkel 46 

Gjennomgåelse 

1.  Innen 19. april 2018 skal Kommisjonen framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om dette direktivs 

gjennomføring og virkemåte. 

2.  Rapporten skal utarbeides på grunnlag av samråd med de 

berørte parter. 

3.  Rapporten skal eventuelt være vedlagt et forslag til 

revisjon av dette direktiv. 

Artikkel 47 

Oppheving 

Direktiv 95/16/EF, som endret ved rettsaktene oppført i vedlegg 

XIII del A, oppheves med virkning fra 20. april 2016, men uten 

at dette berører medlemsstatenes forpliktelser i forbindelse med 

fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoene for 

anvendelse av direktivene angitt i vedlegg XIII del B. 

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg XIV. 

Artikkel 48 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 1, artikkel 2 nr. 1–4, artikkel 3–6, artikkel 15 og 16, artikkel 19 nr. 1–4, artikkel 44, artikkel 45 

nr. 2, artikkel 49 og vedlegg I, vedlegg II del A bokstav a)–e) og g)–j), vedlegg II del B bokstav a), c), d) 

og f)–j), vedlegg III, vedlegg IV del A punkt 1, punkt 2 bokstav a)–d), punkt 3 bokstav a), b), e), g) og h), 

punkt 4 bokstav a) og punkt 10, vedlegg IV del B punkt 1, punkt 2 bokstav a)–d), punkt 3 bokstav a), b), 

d), f), g), i) og j), punkt 4 bokstav a) og b), punkt 6 nr. 1, punkt 11, vedlegg V punkt 1–3.1, punkt 3.2 

bokstav a), punkt 3.3–4, vedlegg VI punkt 1 og 2, punkt 3.1 bokstav d)–f), punkt 3.2, punkt 3.3 nr. 1–3, 

punkt 3.4–4.2, punkt 6, vedlegg VII punkt 1 og 2, punkt 3.1 bokstav c) og e), punkt 3.2, punkt 3.4, punkt 

4.1, punkt 4.3–6, vedlegg VIII punkt 1 og 2, punkt 3 bokstav a), b), f), g) og i), punkt 6, vedlegg IX punkt 

1 og 2, punkt 4–6, vedlegg X punkt 1 og 2, punkt 3.1 bokstav b), c) og d), punkt 3.2 og 3.3, punkt 4 og 5, 

vedlegg XI punkt 1 og 2, punkt 3.1 bokstav d), punkt 3.2, punkt 3.3.1, punkt 4, punkt 5 bokstav a), c) og 

d), vedlegg XII punkt 1 og 2, punkt 3.1 bokstav b), c) og d), punkt 3.2, punkt 3.4, punkt 4 og 5 får 

anvendelse fra 19. april 2016. 

Artikkel 49 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

GRUNNLEGGENDE HELSE- OG SIKKERHETSKRAV 

INNLEDENDE MERKNADER 

1.  Forpliktelser i henhold til de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene får anvendelse bare der de tilsvarende 

risikoer foreligger for den aktuelle heisen eller sikkerhetskomponenten for heiser når den brukes som tiltenkt av 

installatøren eller produsenten. 

2.  De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette direktiv er ufravikelige. Det er imidlertid mulig at de mål 

som de fastsetter, ikke kan nås på det nåværende utviklingstrinn i teknikken. I slike tilfeller skal heisen eller 

sikkerhetskomponenten for heiser så langt som mulig konstrueres og bygges for å nå disse målene. 

3.  Produsenten og installatøren er forpliktet til å foreta en risikoanalyse med sikte på å identifisere alle risikoer 

som er forbundet med deres produkter, og de skal deretter konstruere og bygge dem på bakgrunn av denne 

analysen. 

1. Generelt 

1.1 Anvendelse av direktiv 2006/42/EF 

 Dersom den relevante risiko foreligger og ikke er omhandlet i dette vedlegg, får de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(1) anvendelse. De grunnleg-

gende helse- og sikkerhetskravene i nr. 1.1.2 i vedlegg I til direktiv 2006/42/EF får anvendelse uansett. 

1.2 Plattform 

 Plattformen i hver heis skal være en heisstol. Heisstolen skal være konstruert og bygd slik at dens areal og 

styrke tilsvarer det høyeste antallet personer og den nominelle lasten som installatøren har fastsatt for heisen. 

 Når en heis er beregnet på transport av personer, og dersom dens mål tillater det, skal heisstolen være 

konstruert og bygd slik at konstruksjonen ikke vanskeliggjør eller hindrer atkomst og bruk for handikappede 

personer og slik at det er mulig å foreta eventuelle hensiktsmessige justeringer for å lette vedkommendes bruk 

av den. 

1.3 Opphengs- og bæremidler 

 Heisstolens opphengs- og/eller bæremidler, fester og forbindelsesdeler skal velges og konstrueres på en slik 

måte at de sikrer et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå generelt og reduserer til et minimum risikoen for at 

heisstolen faller, idet det tas hensyn til bruksvilkår, materialene som brukes, og produksjonsvilkår. 

 Dersom det brukes vaier eller kjetting til oppheng av heisstolen, skal det være minst to uavhengige kabler eller 

kjettinger som hver har sitt eget forankringssystem. Slike vaiere og kjettinger skal ikke ha skjøter eller spleiser 

med mindre dette er nødvendig for å feste eller danne en løkke. 

1.4 Lastkontroll (herunder kontroll av overhastighet) 

1.4.1  Heisen skal være konstruert, bygd og montert slik at normal start hindres dersom den nominelle lasten 

overstiges. 

1.4.2  Heisen skal være utstyrt med en hastighetsbegrenser. 

 Disse kravene gjelder ikke for heiser der drivsystemets konstruksjon hindrer overhastighet. 

1.4.3  Hurtige heiser skal være utstyrt med en innretning som kontrollerer og begrenser hastigheten. 

1.4.4  Heiser med drivskive skal være konstruert slik at trekkablenes stabilitet på skiven sikres. 

1.5 Motor 

1.5.1  Alle personheiser skal ha sin egen heismotor. Dette kravet gjelder ikke for heiser der motvektene er erstattet 

med en annen heisstol.  

  

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24. 
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1.5.2  Installatøren skal påse at heismotoren og tilhørende innretninger ikke er tilgjengelige annet enn for vedlikehold 

og i nødssituasjoner. 

1.6 Betjeningsinnretninger 

1.6.1  Betjeningsinnretninger i heiser som er beregnet på å brukes av handikappede personer, skal ha en utforming og 

plassering som gjør dem egnet for dette formål. 

1.6.2  Betjeningsinnretningenes virkemåte skal være tydelig angitt. 

1.6.3  En gruppe heiser kan ha felles eller innbyrdes forbundne kallesystemer. 

1.6.4  Elektrisk utstyr skal være installert og tilkoplet på en slik måte at 

a)  det ikke kan forekomme noen forveksling med kretser som ikke har direkte forbindelse med heisen, 

b)  strømtilførselen kan koples når heisen er belastet, 

c)  heisens bevegelser er avhengige av elektriske sikkerhetsinnretninger som er plassert i en uavhengig 

elektrisk sikkerhetskrets, 

d)  en feil i den elektriske installasjonen ikke skaper en farlig situasjon. 

2. Risiko for personer utenfor heisstolen 

2.1  Heisen skal være konstruert og bygd slik at det sikres at det rommet heisstolen beveger seg i, ikke er 

tilgjengelig annet enn for vedlikehold eller i nødssituasjoner. Før en person kan komme inn i rommet, skal 

normal bruk av heisen være gjort umulig. 

2.2  Heisen skal være konstruert og bygd slik at faren for knusing når heisstolen befinner seg i en av sine 

ytterstillinger, hindres. 

 Dette oppnås ved hjelp av fritt rom eller et tilfluktssted utenfor hver av ytterstillingene. 

 For at medlemsstatene skal kunne gi forhåndsgodkjenning, særlig i eksisterende bygninger der det er umulig å 

oppfylle dette kravet, kan imidlertid denne risikoen i særskilte tilfeller unngås gjennom andre hensiktsmessige 

midler. 

2.3  Avsatsene ved inn- og utgangene til heisstolen skal være utstyrt med heisdører med en mekanisk 

motstandsevne som er tilstrekkelig for de bruksvilkår heisen er beregnet på. 

 En forriglingsinnretning skal under normal drift hindre 

a)  at heisstolen begynner å bevege seg, enten den aktiveres forsettlig eller ikke, med mindre alle heisdører er 

lukket og låst, 

b)  at heisdøren åpnes når heisstolen fremdeles er i bevegelse og ikke befinner seg på høyde med et definert 

stopp. 

 Justeringsbevegelser med dørene åpne skal imidlertid være mulig i bestemte soner, forutsatt at dette skjer med 

kontrollert hastighet. 

3. Risiko for personer i heisstolen 

3.1  Heisstolen skal være fullstendig innelukket med vegger i full høyde, herunder montert gulv og tak, med unntak 

av ventilasjonsåpninger, og med dører i full høyde. Disse dørene skal være konstruert og montert slik at 

heisstolen ikke kan bevege seg annet enn for justeringsbevegelsene nevnt i nr. 2.3 tredje ledd, med mindre 

dørene er lukket, og slik at den stopper dersom dørene åpnes. 

 Heisstolens dører må forbli lukket og forriglet dersom heisen stanser mellom to etasjer, når det er fare for fall 

mellom heisstolen og sjakten, eller dersom det ikke er noen sjakt.  
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3.2  I tilfelle strømbrudd eller komponentfeil skal heisen ha innretninger som hindrer fritt fall eller ukontrollerte 

bevegelser av heisstolen. 

 Innretningen som hindrer fritt fall av heisstolen, skal være uavhengig av heisstolens opphengsmidler. 

 Innretningen skal være i stand til å stanse heisstolen ved den nominelle lasten og ved høyeste hastighet fastsatt 

av installatøren. Eventuelle stopp forårsaket av denne innretningen skal ikke medføre oppbremsing som er 

skadelig for personer i heisen uansett lastforhold. 

3.3  Det skal monteres buffere mellom bunnen av heissjakten og heisstolens gulv. 

 I dette tilfelle skal det frie rommet nevnt i nr. 2.2 måles med bufferne fullstendig sammentrykt. 

 Dette kravet gjelder ikke for heiser der heisstolen ikke kan komme inn i det frie rommet nevnt i nr. 2.2 på 

grunn av drivsystemets utforming. 

3.4  Heiser skal være konstruert og bygd slik at det ikke er mulig å sette dem i bevegelse dersom innretningen 

fastsatt i nr. 3.2 ikke er i driftsstilling. 

4. Annen risiko 

4.1  Etasjedøren og heisdøren eller begge dørene skal, dersom de beveges mekanisk, være utstyrt med en innretning 

som hindrer faren for knusing når de beveger seg. 

4.2  Etasjedørene, herunder dører som er utstyrt med glass, skal dersom de skal bidra til å beskytte bygningen mot 

brann, være tilstrekkelig brannsikre både med hensyn til formstabilitet og med hensyn til isolasjonevne (hindre 

spredning av flammer) og overføring av varme (varmestråling). 

4.3  Motvektene skal være montert slik at enhver fare for sammenstøt med eller fall mot heisstolen unngås. 

4.4  Heiser skal være utstyrt med midler som gjør det mulig å frigjøre og evakuere personer som befinner seg i en 

heis som har stanset. 

4.5  Heisstoler skal være utstyrt med toveis kommunikasjonsmidler som muliggjør vedvarende kontakt med en 

redningstjeneste. 

4.6  Heiser skal være konstruert og bygd slik at de, dersom temperaturen i heismotoren overstiger maksimums-

temperaturen fastsatt av installatøren, kan fullføre de bevegelser de har startet, men ikke utføre nye styreordrer. 

4.7  Heisstoler skal være konstruert og bygd slik at passasjerene er sikret tilstrekkelig ventilasjon, også i tilfelle 

lengre stopp. 

4.8  Heisstolen skal være tilstrekkelig opplyst når den er i bruk, eller når en dør åpnes, og det skal også finnes 

nødbelysning. 

4.9  Kommunikasjonsmidlene nevnt i nr. 4.5 og nødbelysningen nevnt i nr. 4.8 skal være konstruert og bygd slik at 

de virker selv uten normal strømtilførsel. Deres driftstid skal være tilstrekkelig lang til at redningsprosedyren 

kan gjennomføres på normal måte. 

4.10  De av heisens styrekretser som kan brukes i tilfelle brann, skal være konstruert og produsert slik at heisene kan 

hindres i å stanse i bestemte etasjer, og muliggjøre prioritert styring av heisen for redningsmannskaper. 

5. Merking 

5.1  I tillegg til minimumsopplysningene som kreves for alle motorer i henhold til nr. 1.7.3 i vedlegg I til direktiv 

2006/42/EF, skal hver heisstol ha et godt synlig skilt med tydelige opplysninger om nominell last i kilo og det 

høyeste tillatte antall passasjerer som heisen kan ta. 

5.2 Dersom heisen er konstruert slik at personer som befinner seg i en heis som er stanset, kan komme seg ut uten 

hjelp utenfra, skal den relevante veiledningen finnes i heisstolen og være tydelig og lett synlig. 
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6. Bruksanvisning 

6.1  Med sikkerhetskomponentene for heiser som er nevnt i vedlegg III, skal det følge en bruksanvisning slik at 

følgende kan utføres effektivt og uten fare: 

a)  montering, 

b)  tilkopling, 

c)  justering, 

d)  vedlikehold. 

6.2  En bruksanvisning skal følge hver heis. Bruksanvisningen skal inneholde minst følgende dokumenter: 

a)  en bruksanvisning som inneholder de nødvendige tegninger og diagrammer for normal bruk, samt 

veiledning for vedlikehold, inspeksjon, reparasjon, periodiske kontroller og redningsoperasjonene nevnt i 

nr. 4.4, 

b)  en journal der reparasjoner og eventuelt periodiske kontroller noteres. 

 ______  
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VEDLEGG II 

A. INNHOLD I EU-SAMSVARSERKLÆRINGEN FOR SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER 

EU-samsvarserklæringen for sikkerhetskomponenter for heiser skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  produsentens firma og adresse, 

b)  eventuelt representantens firma og adresse, 

c)  beskrivelse av sikkerhetskomponenten for heiser, med nærmere opplysninger om type eller serie og eventuelt 

serienummer; denne kan, dersom det er nødvendig for å kunne identifisere sikkerhetskomponenten for heiser, 

omfatte et bilde, 

d)  sikkerhetsfunksjonen til sikkerhetskomponenten for heiser, dersom denne ikke framgår klart av beskrivelsen, 

e)  produksjonsåret for sikkerhetskomponenten for heiser, 

f)  alle relevante bestemmelser som sikkerhetskomponenten for heiser oppfyller, 

g)  en erklæring om at sikkerhetskomponenten for heiser er i samsvar med relevante deler av Unionens harmonise-

ringsregelverk, 

h)  eventuelt henvisning til de harmoniserte standarder som er brukt, 

i)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har utført EU-typeprøvingen av 

sikkerhetskomponenter for heiser som fastsatt i vedlegg IV del A og vedlegg VI, og henvisning til EU-typeprø-

vingssertifikatet utstedt av nevnte meldte organ, 

j)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har utført typesamsvarsprøvingen 

med stikkprøvekontroll av sikkerhetskomponenter for heiser som fastsatt i vedlegg IX, 

k)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har godkjent produsentens 

kvalitetssystem i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg VI eller VII, 

l)  navn og stilling til den personen som har fullmakt til å undertegne erklæringen på vegne av produsenten eller 

dennes representant, 

m)  sted og dato, 

n)  underskrift. 

B. INNHOLD I EU-SAMSVARSERKLÆRINGEN FOR HEISER 

EU-samsvarserklæringen for heiser skal utarbeides på samme språk som bruksanvisningen nevnt i vedlegg I nr. 6.2 og 

skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  installatørens firma og adresse, 

b)  eventuelt representantens firma og adresse, 

c)  beskrivelse av heisen, nærmere opplysninger om type eller serie samt serienummer og adressen der heisen er 

installert, 

d)  heisens installasjonsår, 

e)  alle relevante bestemmelser som heisen oppfyller, 

f)  en erklæring om at heisen er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk, 

g)  eventuelt henvisning til de harmoniserte standarder som er brukt, 
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h)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har utført EU-typeprøvingen av heiser 

som fastsatt i vedlegg IV del B, og henvisning til EU-typeprøvingssertifikatet utstedt av nevnte meldte organ, 

i)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har utført verifiseringen av 

enkelteksemplarer av heiser som fastsatt i vedlegg VIII, 

j)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har utført sluttkontrollen av heiser 

som fastsatt i vedlegg V, 

k)  eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det meldte organ som har godkjent installatørens 

kvalitetssystem i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg X, XI eller XII, 

l)  navn og stilling til den personen som har fullmakt til å undertegne erklæringen på vegne av installatøren eller 

dennes representant, 

m)  sted og dato, 

n)  underskrift. 

 ______   



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/95 

 

VEDLEGG III 

LISTE OVER SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER 

1.  Innretninger for låsing av heisdørene. 

2.  Innretninger for å hindre fall som nevnt i nr. 3.2 i vedlegg I, for å hindre heisstolen i å falle eller foreta 

ukontrollerte bevegelser. 

3.  Hastighetsbegrensere. 

4. a)  Energiakkumulerende buffere: 

i)  ikke-lineære, eller 

ii)  med demping av returbevegelsen. 

b)  Energiabsorberende buffere. 

5.  Sikkerhetsinnretninger på hydrauliske sylindere i hydrauliske kretser, når de brukes som innretninger for å hindre 

fall. 

6.  Elektriske sikkerhetsinnretninger i form av sikkerhetsbrytere med elektroniske komponenter. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

EU-TYPEPRØVING AV HEISER OG SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER 

(modul B) 

A. EU-typeprøving av sikkerhetskomponenter for heiser 

1.  EU-typeprøving er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker en 

sikkerhetskomponent for heisers tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at sikkerhetskomponenten for 

heisers tekniske konstruksjon oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg 

I og vil sikre at en heis som den er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav. 

2.  Søknaden om EU-typeprøving skal sendes inn av produsenten eller dennes representant til ett enkelt meldt organ 

etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, og representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, 

samt produksjonsstedet for sikkerhetskomponenten for heiser,  

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen, 

d)  et representativt eksemplar av sikkerhetskomponenten for heiser eller nærmere opplysninger om stedet der den 

kan bli undersøkt, Det meldte organ kan anmode om flere eksemplarer dersom dette er nødvendig for å 

gjennomføre prøvingsprogrammet, 

e)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen 

skal angi alle dokumenter, herunder andre relevante tekniske spesifikasjoner som er brukt, særlig der relevante 

harmoniserte standarder ikke er anvendt fullt ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte 

resultater av prøvinger utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos 

produsenten eller av et annet prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar. 

3.  Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om sikkerhetskomponenten for heiser oppfyller 

vilkårene nevnt i nr. 1, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske 

dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke konstruksjon, 

produksjon og virkemåte for sikkerhetskomponenten for heiser. 

I den grad det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen inneholde 

a)  en beskrivelse av sikkerhetskomponenten for heiser, herunder dens bruksområde (særlig eventuelle 

begrensninger med hensyn til hastighet, last og kraft) og forhold (særlig eksplosive atmosfærer og 

væreksponering), 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer, 

c)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan sikkerhetsko-

mponenten for heiser fungerer, 

d)  en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsninger som er valgt for at sikkerhetskomponenten for heiser skal oppfylle vilkårene nevnt 

i nr. 1, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt, 

e)  resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for produsenten, 

f)  prøvingsrapporter,  
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g)  et eksemplar av bruksanvisningen for sikkerhetskomponentene for heiser, 

h)  tiltak som er truffet på produksjonstrinnet for å sikre at serieproduserte sikkerhetskomponenter for heiser er i 

samsvar med den sikkerhetskomponenten for heiser som er undersøkt. 

4.  Det meldte organ skal 

a)  undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om sikkerhetsko-

mponenten for heiser har en tilfredsstillende teknisk konstruksjon, 

b)  avtale med søkeren hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres, 

c)  kontrollere at eksemplaret eller eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og 

identifisere deler som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, 

samt deler som er konstruert i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner, 

d)  gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om 

relevante harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, der produsenten har valgt å anvende dem, 

e)  utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere, i tilfeller der 

spesifikasjonene i relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt, om løsningene produsenten har valgt fra 

andre relevante tekniske spesifikasjoner, sikrer at sikkerhetskomponenten for heiser oppfyller vilkårene nevnt i 

nr. 1. 

Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver undersøkelsene, kontrollene og prøvingene 

som er gjennomført, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, 

skal det meldte organ ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke. 

5.  Når typen sikkerhetskomponent for heiser oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, skal det meldte organ utstede et EU-

typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene av 

EU-typeprøvingen, alle vilkår for sertifikatets gyldighet og tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere den 

godkjente typen. 

EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. 

EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om de 

produserte sikkerhetskomponentene for heiser er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere 

produkter i bruk 

Dersom typen sikkerhetskomponent for heiser ikke oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, skal det meldte organ nekte å 

utstede et EU-typeprøvingssertifikat og skal underrette søkeren om dette, med en detaljert begrunnelse for 

avslaget. 

Det meldte organ skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske 

dokumentasjonen og vurderingsrapporten i 15 år fra den dato sertifikatet ble utstedt. 

6.  Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, og avgjøre om slike 

endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ underrette produsenten om dette. 

7.  Produsenten skal underrette det meldte organ som har den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvings-

sertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om sikkerhetskomponenten for 

heiser oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1 eller gyldighetsvilkårene for EU-typeprøvingssertifikatet. 

Det meldte organ skal undersøke endringen og underrette søkeren om EU-typeprøvingssertifikatet fortsatt er 

gyldig eller om ytterligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger er nødvendig. Det meldte organ skal utstede et 

tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet eller be om at en ny søknad om EU-typeprøvingssertifikat 

sendes inn, alt etter hva som er relevant.  
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8.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til 

dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for 

meldermyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller 

på andre måter begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle 

tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på 

anmodning om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt. 

9.  Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvings-

sertifikatene og tilleggene til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske 

dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført av det 

meldte organ. 

10.  Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske 

dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i 

omsetning. 

11.  Representant 

Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 2 og oppfylle forpliktelsene i nr. 7 og 10, forutsatt at de 

er angitt i fullmakten. 

B. EU-typeprøving av heiser 

1.  EU-typeprøving av heiser er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker den 

tekniske konstruksjonen til en typeheis, eventuelt en heis som det ikke leveres noen utvidelse eller variant av, og 

kontrollerer og bekrefter at typeheisens eller heisens tekniske konstruksjon oppfyller de gjeldende grunnleggende 

helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

EU-typeprøving av en heis omfatter undersøkelse av et representativt eksemplar av en ferdigoppbygd heis. 

2.  Søknaden om EU-typeprøving skal sendes inn av installatøren eller dennes representant til ett enkelt meldt organ 

etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av repre-

sentanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen, 

d)  opplysninger om stedet der heiseksemplaret kan bli undersøkt. Heiseksemplaret som presenteres for under-

søkelse, skal omfatte tilslutningsdeler og kunne betjene minst tre nivåer (det øverste, det nederste og et 

mellomliggende), 

e)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen 

skal angi alle dokumenter, herunder andre relevante spesifikasjoner som er brukt, særlig der relevante 

harmoniserte standarder ikke er anvendt fullt ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte 

resultater av prøvinger utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos 

installatøren eller av et annet prøvingslaboratorium på installatørens vegne og ansvar. 

3.  Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende 

helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

I den grad det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen inneholde 

a)  en beskrivelse av typeheisen med tydelig angivelse av hvilke variasjoner som tillates av typeheisen, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer,  
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c)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan heisen fungerer, 

d)  en liste over de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som er tatt i betraktning, 

e)  en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette 

direktiv, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt, 

f)  en kopi av EU-samsvarserklæringene for de sikkerhetskomponenter for heiser som er montert i heisen, 

e)  resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for installatøren, 

h) prøvingsrapporter, 

i)  en kopi av bruksanvisningen nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I, 

j)  beskrivelse av de tiltak som er iverksatt i installasjonsfasen for å sikre at serieproduserte heiser oppfyller de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

4.  Det meldte organ skal 

a)  undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om den tekniske 

konstruksjonen til en typeheis er tilfredsstillende, eventuelt en heis som det ikke leveres noen utvidelse eller 

variant av, 

b)  avtale med installatøren hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres, 

c)  kontrollere at heiseksemplaret er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og identifisere deler 

som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, og deler som er 

konstruert i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner, 

d)  gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om 

relevante harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, der installatøren har valgt å anvende dem, 

e)  gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om 

løsninger produsenten har valgt fra andre relevante tekniske spesifikasjoner, oppfyller de grunnleggende helse- 

og sikkerhetskravene i dette direktiv, i tilfeller der spesifikasjonene i relevante harmoniserte standarder ikke er 

anvendt, 

5. Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver undersøkelsene, kontrollene og prøvingene 

som er gjennomført, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, 

skal det meldte organ ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten installatørens samtykke. 

6.  Når typen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I som får anvendelse på den 

berørte heisen, skal det meldte organ utstede et EU-typeprøvingssertifikat til installatøren. Sertifikatet skal 

inneholde installatørens navn og adresse, konklusjonene av EU-typeprøvingen, alle vilkår for sertifikatets 

gyldighet og tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere den godkjente typen. 

EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. 

EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere 

under sluttkontrollen om heisene er i samsvar med den godkjente typen. 

Dersom typen ikke oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det meldte 

organ avslå å utstede et EU-typeprøvingssertifikat og skal underrette installatøren om dette, med en detaljert 

begrunnelse for avslaget. 

Det meldte organ skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske 

dokumentasjonen og vurderingsrapporten i 15 år fra den dato sertifikatet ble utstedt. 
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7.  Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhets-

kravene fastsatt i vedlegg I, og skal avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det 

meldte organ underrette installatøren om dette. 

8.  Installatøren skal underrette det meldte organ om alle endringer av den godkjente typen, herunder variasjoner som 

ikke er angitt i den opprinnelige tekniske dokumentasjonen, som kan ha betydning for om heisen oppfyller de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I eller gyldighetsvilkårene for EU-typeprø-

vingssertifikatet. 

Det meldte organ skal undersøke endringen og underrette installatøren om EU-typeprøvingssertifikatet fortsatt er 

gyldig eller om ytterligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger er nødvendig. Det meldte organ skal utstede et 

tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet eller be om at en ny søknad om EU-typeprøvingssertifikat 

sendes inn, alt etter hva som er relevant. 

9.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til 

dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for 

meldermyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller 

på andre måter begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle 

tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på 

anmodning om slike sertifikater og tillegg til dem det har utstedt. 

10.  Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprø-

vingssertifikatene og tilleggene til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den 

tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført av 

det meldte organ. 

11.  Installatøren skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske 

dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. 

12.  Representant 

Installatørens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 2 og oppfylle forpliktelsene i nr. 8 og 11, forutsatt at de 

er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG V 

SLUTTKONTROLL AV HEISER 

1.  Sluttkontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ fastslår og bekrefter at en 

heis som er omfattet av et EU-typeprøvingssertifikat eller konstruert og produsert i samsvar med et godkjent 

kvalitetssystem, oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

2. Installatørens forpliktelser 

 Installatøren skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at heisen som installeres, oppfyller de gjeldende 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, og er i samsvar med 

a)  enten en godkjent type beskrevet i et EU-typeprøvingssertifikat, 

b)  eller en heis konstruert og produsert i samsvar med et kvalitetssystem i henhold til vedlegg XI og EU-

sertifikatet for konstruksjonskontroll dersom konstruksjonen ikke er helt i samsvar med de harmoniserte 

standardene. 

3. Sluttkontroll 

 Et meldt organ valgt av installatøren skal utføre sluttkontrollen av heisen før den bringes i omsetning, for å 

kontrollere at heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

3.1  Installatøren skal inngi en søknad om sluttkontroll til ett enkelt meldt organ etter eget valg, og skal legge fram 

følgende dokumenter for det meldte organ: 

a)  en oversiktstegning av heisen, 

b)  de tegninger og diagrammer som er nødvendige for sluttkontrollen, særlig styrekretsskjemaer, 

c)  en kopi av bruksanvisningen nevnt i vedlegg I nr. 6.2, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

 Det meldte organ kan ikke kreve detaljerte tegninger eller nøyaktige opplysninger som ikke er nødvendige for å 

kontrollere heisens samsvar. 

 Nødvendige prøvinger i henhold til den eller de relevante harmoniserte standarder eller tilsvarende prøvinger skal 

utføres for å kontrollere at heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. 

3.2  Undersøkelsene skal bestå av minst ett av følgende elementer: 

a)  gjennomgåelse av dokumentene nevnt i nr. 3.1 for å kontrollere at heisen er i samsvar med den godkjente 

typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet i henhold til vedlegg IV del B, 

b)  gjennomgåelse av dokumentene nevnt i nr. 3.1 for å kontrollere at heisen er i samsvar med den heisen som er 

konstruert og produsert i samsvar med et godkjent kvalitetssystem i henhold til vedlegg XI, og dersom 

konstruksjonen ikke er helt i samsvar med de harmoniserte standardene, at den er i samsvar med EU-

sertifikatet for konstruksjonskontroll. 

3.3  Prøvingene av heisen skal minst omfatte følgende: 

a)  heisens drift både tom og med høyeste last for å sikre korrekt installasjon og drift av sikkerhetsinnretningene 

(endebrytere, låseinnretninger osv.), 

b)  heisens drift både med høyeste last og tom for å sikre at sikkerhetsinnretningene fungerer korrekt i tilfelle 

strømbrudd, 

c)  statisk prøving med en last tilsvarende 1,25 ganger nominell last. 
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 Nominell last skal være som nevnt i vedlegg I nr. 5. 

 Etter disse prøvingene skal det meldte organ kontrollere at det ikke har oppstått noen feil eller forringelse som 

kan påvirke bruken av heisen. 

4.  Dersom heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det meldte organ 

påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i samsvar med artikkel 18 og 

19 og utferdige et sertifikat om sluttkontroll som angir de undersøkelsene og prøvingene som er utført. 

 Det meldte organ skal fylle ut de tilsvarende sidene i journalene nevnt i vedlegg I punkt 6.2. 

 Dersom det meldte organ nekter å utstede sertifikatet om sluttkontroll, skal det gi en nærmere begrunnelse for 

avslaget og angi hvilke korrigerende tiltak som må treffes. Dersom installatøren på nytt søker om sluttkontroll, 

skal søknaden rettes til samme meldte organ. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis. 

5.2  Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-

samsvarserklæringen og sertifikatet om sluttkontroll til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen 

ble brakt i omsetning. En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for 

vedkommende myndigheter. 

6.  Kommisjonen og medlemsstatene skal på anmodning kunne få en kopi av sertifikatet om sluttkontroll. 

7. Representant 

 Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1 og 5 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens 

vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

TYPESAMSVAR FOR SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV 

PRODUKTER 

(modul E) 

1.  Typesamsvar for sikkerhetskomponenter for heiser basert på kvalitetssikring av produkter er den del av 

framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ vurderer en produsents kvalitetssystem for å sikre at 

sikkerhetskomponentene for heiser produseres og overvåkes i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, oppfyller gjeldende krav i vedlegg I og vil sikre at en heis som de er korrekt montert i, 

oppfyller nevnte krav. 

2. Produsentens forpliktelser 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for sluttkontroll og prøving av sikkerhetskomponentene for 

heiser som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for den berørte sikkerhetskomponenten for 

heiser til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av repre-

sentanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  adressen til lokalene der sluttkontrollen og prøvingen av sikkerhetskomponentene for heiser utføres, 

d)  alle relevante opplysninger om sikkerhetskomponentene for heiser som skal produseres, 

e)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

f) den tekniske dokumentasjonen for de godkjente sikkerhetskomponentene for heiser og en kopi av EU-

typeprøvingssertifikatet. 

3.2  I henhold til kvalitetssystemet skal hver sikkerhetskomponent for heiser kontrolleres, og hensiktsmessige 

prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder eller tilsvarende prøvinger skal utføres for å sikre at den 

oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt, skal 

dokumenteres på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. 

Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, 

håndbøker og registre på en ensartet måte. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål, 

b)  organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til produktkvalitet, 

c)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres etter produksjon, 

d)  metoder for å overvåke at kvalitetssystemet fungerer effektivt, og 

e)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner osv. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med 

tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard.   
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 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring 

i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. 

 Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav f) for å kontrollere 

produsentens evne til å identifisere relevante krav i dette direktiv og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser 

for å sikre at sikkerhetskomponentene for heiser oppfyller nevnte krav. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnelse for beslutningen. 

3.4  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og 

til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5  Produsenten eller hans representant skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet 

om alle endringer av kvalitetssystemet som planlegges. 

 Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer 

til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av 

undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til de lokaler der sluttkontroll, prøving og 

lagring finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

b)  teknisk dokumentasjon, 

c)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner. 

4.3  Det meldte organ skal jevnlig foreta revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender kvalitets-

systemet, og skal oversende produsenten en revisjonsrapport. 

4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk i de av produsentens lokaler der sluttkontroll og prøving 

av sikkerhetskomponentene for heiser finner sted. 

 Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitets-

systemet fungerer tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport 

dersom det ble utført prøvinger. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer på hver enkelt sikkerhetskomponent for heiser som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver sikkerhetskomponent for heiser og kunne 

stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i 

omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken sikkerhetskomponent for heiser den er utarbeidet for. 
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6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i omsetning, kunne 

framlegge for de nasjonale myndigheter 

a)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav f), 

b)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e), 

c)  opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.5, 

d)  beslutningene og rapportene fra det meldte organ som er nevnt i nr. 3.5 tredje ledd og i nr. 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for melder-

myndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig 

opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om godkjenning av 

kvalitetssystemer det har utstedt. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har utstedt 

om godkjenning av kvalitetssystemer. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

SAMSVAR FOR SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER BASERT PÅ FULLSTENDIG 

KVALITETSSIKRING  

(modul H) 

1.  Samsvar for sikkerhetskomponenter for heiser basert på fullstendig kvalitetssikring av er den del av fram-

gangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ vurderer en produsents kvalitetssystem for å sikre at 

sikkerhetskomponentene for heiser konstrueres, produseres, kontrolleres og prøves slik at de er i samsvar med 

gjeldende krav i vedlegg I og vil sikre at en heis som de er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav. 

2. Produsentens forpliktelser 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon, sluttkontroll og prøving av 

sikkerhetskomponenter for heiser som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av repre-

sentanten, 

b)  adressen til lokalene der sikkerhetskomponentene for heiser konstrueres, produseres, kontrolleres og prøves, 

c)  alle relevante opplysninger om sikkerhetskomponentene for heiser som skal produseres, 

d)  den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3 i vedlegg IV del A for én type av hver kategori sik-

kerhetskomponenter for heiser som skal produseres, 

e)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

f)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at sikkerhetskomponentene for heiser oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. Alle 

elementer, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og ordnet måte 

i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal gjøre det 

mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, håndbøker og registre på en ensartet måte. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til konstruksjon og 

produktkvalitet, 

b)  tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder som vil bli anvendt, og dersom relevante 

harmoniserte standarder ikke vil bli anvendt eller ikke vil bli anvendt fullt ut, de metoder, herunder andre 

relevante tekniske spesifikasjoner, som vil bli brukt for å sikre at vilkårene nevnt i nr. 1 vil bli oppfylt, 

c)  teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved konstruksjon av sikkerhetskomponentene for 

heiser for å kontrollere og verifisere konstruksjonen, 

d)  de tilsvarende teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved produksjon, kvalitetskontroll 

og kvalitetssikring, 

e)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter produksjon, og hyppigheten av dem,  
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f)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

g)  metoder for å overvåke at den nødvendige konstruksjons- og produktkvaliteten er oppnådd, og for at 

kvalitetssystemet fungerer effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med 

tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard. 

 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring 

i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d) for å kontrollere 

produsentens evne til å identifisere de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I 

og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at sikkerhetskomponentene for heiser oppfyller nevnte 

krav. 

 Produsenten og eventuelt dennes representant skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde 

konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for beslutningen. 

3.4  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og 

til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5  Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i kvalitetssystemet. 

 Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer 

til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av under-

søkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til konstruksjons-, produksjons-, inspeksjons-, 

prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistrene fastsatt i kvalitetssystemets konstruksjonsdel, for eksempel resultater av analyser, 

beregninger og prøvinger, 

c)  teknisk dokumentasjon for sikkerhetskomponentene for heiser som produseres, 

d)  kvalitetsregistrene fastsatt i produksjonsdelen av det fullstendige kvalitetssystemet, for eksempel inspek-

sjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv. 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ 

om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det 

skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger. 
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5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer på hver enkelt sikkerhetskomponent for heiser som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver sikkerhetskomponent for heiser og kunne 

stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i 

omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken sikkerhetskomponent for heiser den er utarbeidet for. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i omsetning, kunne 

framlegge for de nasjonale myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e), 

b)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d), 

c)  opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.5 første ledd, 

d)  beslutningene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5 tredje ledd og i nr. 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for 

meldermyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om godkjenning av 

kvalitetssystemer det har utstedt. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har utstedt 

om godkjenning av kvalitetssystemer. 

 Det meldte organ skal oppbevare en kopi av beslutningen om godkjenning med vedlegg og tillegg og den 

tekniske dokumentasjonen i 15 år fra utstedelsesdato. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

SAMSVAR FOR HEISER BASERT PÅ VERIFISERING AV ENKELTEKSEMPLARER 

(modul G) 

1.  Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et 

meldt organ vurderer om en heis oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. 

2. Installatørens forpliktelser 

2.1  Installatøren skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at heisen 

oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskrav fastsatt i vedlegg I. 

2.2  Installatøren skal inngi en søknad om verifisering av enkelteksemplarer til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av repre-

sentanten, 

b)  stedet der heisen er installert, 

c)  en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ, 

d)  den tekniske dokumentasjonen. 

3.  Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende 

helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

 Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende elementer: 

a)  beskrivelse av heisen, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer, 

c)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan heisen fungerer, 

d)  en liste over de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som er tatt i betraktning, 

e)  en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette 

direktiv, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt, 

f)  en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene for de sikkerhetskomponenter for heiser som er montert i heisen, 

g)  resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for installatøren, 

h)  prøvingsrapporter, 

i)  en kopi av bruksanvisningen nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I. 

4. Verifisering 

 Et meldt organ valgt av installatøren skal undersøke den tekniske dokumentasjonen og heisen og utføre 

hensiktsmessige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder, og/eller tilsvarende prøvinger, for å 

kontrollere at heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

Prøvingene skal omfatte minst prøvingene nevnt i nr. 3.3 i vedlegg V. 
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 Dersom heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det meldte organ 

utstede et samsvarssertifikat for de prøvingene som er utført. 

 Det meldte organ skal fylle ut de relevante sidene i journalen nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I. 

 Dersom det meldte organ nekter å utstede samsvarssertifikatet, skal det gi en nærmere begrunnelse for avslaget 

og angi hvilke korrigerende tiltak som må treffes. Dersom installatøren på nytt søker om verifisering av 

enkelteksemplarer, skal søknaden rettes til samme meldte organ. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av samsvarssertifikatet. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 2.2, dettes identifika-

sjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis. 

5.2  Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-

samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En kopi 

av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Installatøren skal kunne framlegge en kopi av samsvarssertifikatet og den tekniske dokumentasjonen for de 

nasjonale myndigheter i ti år fra den dato da heisen ble brakt i omsetning. 

7. Representant 

 Installatørens forpliktelser angitt i nr. 2.2 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens 

vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______   
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VEDLEGG IX 

TYPESAMSVAR BASERT PÅ STIKKPRØVEKONTROLL FOR SIKKERHETSKOMPONENTER FOR HEISER 

(modul C 2) 

1.  Typesamsvar basert på stikkprøvekontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt 

organ utfører kontroller av sikkerhetskomponenter for heiser for å sikre at de er i samsvar med den godkjente 

typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, oppfyller gjeldende krav i vedlegg I og vil sikre at en heis som de 

er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at 

produserte sikkerhetskomponenter for heiser oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. 

3.  Produsenten skal inngi en søknad om stikkprøvekontroll til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  alle relevante opplysninger om de produserte sikkerhetskomponentene for heiser, 

d)  adressen til de lokalene der prøven av sikkerhetskomponentene for heiser kan tas. 

4.  Det meldte organ skal utføre eller få utført kontroller på sikkerhetskomponenter for heiser med tilfeldige 

mellomrom. Et passende prøveutvalg av de ferdige sikkerhetskomponentene for heiser, som tas på stedet av det 

meldte organ, skal undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder 

og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner, skal gjennomføres for å 

kontrollere at sikkerhetskomponentene for heiser oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. I tilfeller der en eller flere av 

de kontrollerte sikkerhetskomponentene for heiser ikke oppfyller vilkårene, skal det meldte organ treffe 

hensiktsmessige tiltak. 

 De punkter det skal tas hensyn til ved kontrollen av sikkerhetskomponentene for heiser, vil bli fastsatt ved felles 

avtale mellom alle de meldte organer som har ansvar for denne framgangsmåten, idet det tas hensyn til de 

vesentlige egenskaper ved sikkerhetskomponentene for heiser. 

 Det meldte organ skal utstede et typesamsvarssertifikat for de undersøkelsene og prøvingene som er utført. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av typesamsvarssertifikatet. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3, dettes identifika-

sjonsnummer på hver enkelt sikkerhetskomponent for heiser som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver sikkerhetskomponent for heiser og kunne 

stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten for heiser ble brakt i 

omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken sikkerhetskomponent for heiser den er utarbeidet for. 

6. Representant 

 Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, 

forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til 

nr. 2. 

 ______  
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VEDLEGG X 

TYPESAMSVAR FOR HEISER BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV PRODUKTER 

(modul E) 

1.  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

et meldt organ vurderer en installatørs produktkvalitetssystem for å sikre at heisene er i samsvar med den 

godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet eller med en heis konstruert og produsert i henhold til 

et fullstendig kvalitetssystem som er godkjent i samsvar med vedlegg XI, og oppfyller de gjeldende 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

2. Installatørens forpliktelser 

 Installatøren skal anvende et godkjent kvalitetssystem for sluttkontroll og prøving av heisen som angitt i nr. 3, 

og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte heisene til ett enkelt meldt 

organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  alle relevante opplysninger om heisene som skal installeres, 

c)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

d)  teknisk dokumentasjon for heisene som skal installeres, 

e)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  I henhold til kvalitetssystemet skal hver enkelt heis undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger i henhold til 

relevante harmoniserte standarder eller tilsvarende prøvinger skal utføres for å sikre at den oppfyller de 

gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som installatøren har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og 

ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet 

skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, håndbøker og kvalitetsregistre på en 

ensartet måte. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål, 

b)  organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til produktkvalitet, 

c)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres før produktet bringes i omsetning, herunder minst prøvingene 

fastsatt i nr. 3.3 i vedlegg V, 

d)  metoder for å overvåke at kvalitetssystemet fungerer effektivt, 

e)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med 

tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard. 

 Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha 

kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. Revisjonen skal omfatte et 

vurderingsbesøk i installatørens lokaler og et besøk på installasjonsstedet.  
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 Installatøren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og 

en begrunnelse for beslutningen. 

3.4  Installatøren skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, 

og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.4.1  Installatøren skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i systemet. 

3.4.2  Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette installatøren eller eventuelt dennes representant om sin beslutning. Underretningen skal 

inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

 Det meldte organ skal påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i 

samsvar med artikkel 18 og 19. 

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at installatøren korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Installatøren skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons- og prø-

vingslokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

b)  teknisk dokumentasjon, 

c)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner osv. 

4.3  Det meldte organ skal jevnlig foreta revisjoner for å sikre at installatøren vedlikeholder og anvender 

kvalitetssystemet, og skal oversende produsenten en revisjonsrapport. 

4.4 Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk på steder der heiser installeres. 

 Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at 

kvalitetssystemet og heisen fungerer tilfredsstillende. Det skal gi installatøren en rapport om besøket samt en 

prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger. 

5.  Installatøren skal i et tidsrom på ti år etter at den siste heisen ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de 

nasjonale myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav c), 

b)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d), 

c)  opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.4.1, 

d)  beslutningene og rapportene fra det meldte organ som er nevnt i nr. 3.4.2 annet ledd og i nr. 4.3 og 4.4. 

6.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for 

meldermyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 



Nr. 65/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om beslutninger om godkjenning av kvalitets-

systemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om 

godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har 

utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer. 

7. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

7.1  Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis. 

7.2  Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-

samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En 

kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

8. Representant 

 Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.4.1, 5 og 7 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/115 

 

VEDLEGG XI 

SAMSVAR FOR HEISER BASERT PÅ FULLSTENDIG KVALITETSSIKRING PLUSS 

KONSTRUKSJONSKONTROLL 

(modul H1) 

1.  Samsvar for heiser basert på fullstendig kvalitetssikring pluss konstruksjonskontroll er den del av fram-

gangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ vurderer en installatørs kvalitetssystem og eventuelt 

konstruksjonen av heisene for å sikre at heisene oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sik-

kerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

2. Installatørens forpliktelser 

 Installatøren skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon, montering, installasjon, 

sluttkontroll og prøving av heisene som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. Det skal 

i samsvar med nr. 3.3 ha blitt undersøkt at heisene har en hensiktsmessig teknisk konstruksjon. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Installatøren skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  alle relevante opplysninger om heisene som skal installeres, særlig opplysninger som gjør det mulig å 

forstå sammenhengen mellom heisens konstruksjon og virkemåte, 

c)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

d)  den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3 i vedlegg IV del B, 

e)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at heisene oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene 

fastsatt i vedlegg I. Alle elementer, krav og bestemmelser som installatøren har fulgt, skal dokumenteres på en 

systematisk og ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemenes programmer, planer, håndbøker og 

kvalitetsregistre på en ensartet måte. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til konstruksjon og 

produktkvalitet, 

b)  tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder som vil bli anvendt, og dersom relevante 

harmoniserte standarder ikke vil bli anvendt fullt ut, de metoder, herunder andre relevante tekniske 

spesifikasjoner, som vil bli brukt for å sikre at de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene 

fastsatt i vedlegg I vil bli oppfylt, 

c)  teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved konstruksjon av heiser for å kontrollere og 

verifisere konstruksjonen, 

d)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres ved godkjenning av leveranser av materialer, deler og 

delenheter, 

e)  de tilsvarende teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved montering, installasjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

f)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres før (kontroll av installasjonsforhold: heissjakt, heismaskinrom 

osv.), under og etter installasjon (herunder minst prøvingene fastsatt i nr. 3.3 i vedlegg V),  
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g)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

h)  metoder for å overvåke at den nødvendige konstruksjons- og produktkvaliteten er oppnådd, og for at 

kvalitetssystemet fungerer effektivt. 

3.3 Konstruksjonskontroll 

3.3.1  Dersom konstruksjonen ikke er fullstendig i samsvar med harmoniserte standarder, skal det meldte organ 

undersøke om konstruksjonen er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I, og dersom den er det, utstede et EU-sertifikat for konstruksjonskontroll til installatøren som angir 

sertifikatets gyldighetstid og inneholder de opplysninger som kreves for å kunne identifisere den godkjente 

konstruksjonen. 

3.3.2  Dersom konstruksjonen ikke oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I, skal det meldte organ nekte å utstede et EU-sertifikat for konstruksjonskontroll og skal underrette 

installatøren om dette, med en detaljert begrunnelse for avslaget. 

 Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende 

utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente konstruksjonen ikke lenger oppfyller de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, og skal avgjøre om slike endringer krever 

ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ underrette installatøren om dette. 

3.3.3  Installatøren skal holde det meldte organ som har utstedt EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll, underrettet 

om alle endringer av den godkjente konstruksjonen som kan ha betydning for samsvaret med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I eller gyldighetsvilkårene for sertifikatet. Slike endringer krever ytterligere 

godkjenning fra det meldte organ som har utstedt EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll, i form av et tillegg 

til det opprinnelige EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll. 

3.3.4  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-sertifikater for konstruksjonskontroll og/eller 

eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning 

gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten fortegnelser over EU-sertifikater for konstruksjonskontroll og/eller 

tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EU-sertifikater for konstruksjonskontroll 

og/eller eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte 

begrenset, og på anmodning, om sertifikater og/eller tillegg til disse som de har utstedt. 

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-sertifikatene 

for konstruksjonskontroll og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en 

kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene gjennomført av det meldte organ. 

3.3.5  Installatøren skal kunne stille en kopi av EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll med vedlegg og tillegg og 

den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i 

omsetning. 

3.4 Vurdering av kvalitetssystemet 

 Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at disse kravene er oppfylt når det gjelder de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med 

tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard. 

 Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha 

kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. Revisjonen skal omfatte et 

vurderingsbesøk i installatørens lokaler og et besøk på et installasjonssted. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d) for å kontrollere 

installatørens evne til å identifisere de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I 

og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at heisen oppfyller nevnte krav.  
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 Installatøren og eventuelt dennes representant skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde 

konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

3.5  Installatøren skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, 

og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

 Installatøren skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i systemet. 

 Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette installatøren eller eventuelt dennes representant om sin beslutning. Underretningen skal 

inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

 Det meldte organ skal påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i 

samsvar med artikkel 18 og 19. 

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at installatøren korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Installatøren skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til konstruksjons-, produksjons-, 

monterings-, installasjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, 

særlig 

a)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistreringer som fastsatt i kvalitetssystemets konstruksjonsdel, for eksempel resultater av 

analyser, beregninger og prøvinger, 

c)  kvalitetsregistrene fastsatt i den delen av kvalitetssystemet som gjelder godkjenning av leveranser og 

installasjon, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personalets kvalifikasjoner osv. 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at installatøren vedlikeholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi installatøren en revisjonsrapport. 

4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk i lokalene til installatøren eller på stedet der heisen 

skal installeres. Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å 

kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det skal gi installatøren en rapport om besøket samt 

en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger. 

5.  Installatøren skal i et tidsrom på ti år etter at heisen ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav c), 

b)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d), 

c)  opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.5 annet ledd, 

d)  beslutningene og rapportene fra det meldte organ som er nevnt i nr. 3.5 fjerde ledd og i nr. 4.3 og 4.4. 

6.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om beslutninger om godkjenning av fullstendige 

kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre til-

gjengelig for meldermyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er 

avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 
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 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om beslutninger om godkjenning av kvalitets-

systemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om 

godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt. 

 Det meldte organ skal oppbevare en kopi av beslutningen om godkjenning med vedlegg og tillegg og den 

tekniske dokumentasjonen i 15 år fra utstedelsesdato. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har 

utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer. 

7. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

7.1  Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis. 

7.2  Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-

samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En 

kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

8. Representant 

 Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 og 7 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG XII 

TYPESAMSVAR FOR HEISER BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONEN 

(modul D) 

1.  Typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produksjonen er den del av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der et meldt organ vurderer en installatørs produktkvalitetssystem for å sikre at heisene er i 

samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet eller med en heis konstruert og 

produsert i henhold til et fullstendig kvalitetssystem som er godkjent i samsvar med vedlegg XI, og oppfyller 

de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

2. Installatørens forpliktelser 

 Installatøren skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, montering, installasjon, sluttkontroll og 

prøving av heisene som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Installatøren skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  alle relevante opplysninger om heisene som skal installeres, 

c)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

d)  teknisk dokumentasjon for heisene som skal installeres, 

e)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at heisene oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene 

fastsatt i vedlegg I. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som installatøren har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og 

ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet 

skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til produktkvalitet, 

b)  teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved produksjon, kvalitetskontroll og 

kvalitetssikring, 

c)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter installasjon, 

d)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

e)  metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker 

effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som 

oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap 

om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i fastsatt i vedlegg I.  



Nr. 65/120 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

 Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i installatørens lokaler og et besøk på et installasjonssted. 

 Installatøren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og 

en begrunnelse for beslutningen. 

3.4  Installatøren skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, 

og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.4.1  Installatøren skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i systemet. 

3.4.2  Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette installatøren eller eventuelt dennes representant om sin beslutning. Underretningen skal 

inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen. 

 Det meldte organ skal påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i 

samsvar med artikkel 18 og 19. 

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at installatøren korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Installatøren skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, monterings-, installasjons-, 

inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

b)  teknisk dokumentasjon, 

c)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner. 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at installatøren vedlikeholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi installatøren en revisjonsrapport. 

4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos installatøren. Ved slike besøk kan det meldte 

organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer 

tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi installatøren en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom 

det ble utført prøvinger. 

5.  Installatøren skal i et tidsrom på ti år etter at heisen ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav c), 

b)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d), 

c)  opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.4.1, 

d)  beslutningene og rapportene fra det meldte organ som er nevnt i nr. 3.4.2 annet ledd og i nr. 4.3 og 4.4. 

6. Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer 

som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for 

meldermyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om beslutninger om godkjenning av kvalitets-

systemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om 

godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt. 

 På anmodning skal det meldte organ gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har 

utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer. 
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7. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

7.1  Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, dettes identifika-

sjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis. 

7.2  Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-

samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En 

kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

8. Representant 

 Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.4.1, 5 og 7 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______   
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VEDLEGG XIII 

DEL A 

Opphevet direktiv med oversikt over senere endringer 

(nevnt i artikkel 47) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/16/EF 

(EFT L 213 av 7.9.1995, s. 1). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 

(EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

Bare vedlegg I nr. 10 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF 

(EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24). 

Bare artikkel 24 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 

(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

Bare artikkel 26 nr. 1 bokstav i) 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoer for anvendelse 

(nevnt i artikkel 45) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

95/16/EF 1. januar 1997 1. juli 1997 

2006/42/EF, artikkel 24 29. juni 2008 29. desember 2009 
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VEDLEGG XIV 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 95/16/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 første ledd 

— Artikkel 1 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 1 nr. 2 første ledd Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 tredje ledd  

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 4 første strekpunkt i første ledd Artikkel 2 nr. 6 

Artikkel 1 nr. 4 annet strekpunkt i første ledd Artikkel 2 nr. 5 

Artikkel 1 nr. 4 fjerde strekpunkt i første ledd Artikkel 2 nr. 7 

Artikkel 1 nr. 4 femte strekpunkt i første ledd Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 4 annet ledd Artikkel 16 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 4 tredje ledd Artikkel 16 nr. 4 

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 1 nr. 3 

— Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 4 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 6 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 3 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 3 nr. 2 

Artikkel 3 første ledd Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 3 annet ledd Artikkel 5 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 — 

— Artikkel 7–14 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 14 

Artikkel 6 nr. 1 og 2 — 

Artikkel 6 nr. 3 og 4 Artikkel 42 

Artikkel 7 nr. 1 første ledd Artikkel 38 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 1 annet ledd Artikkel 38 nr. 5 

Artikkel 7 nr. 2 første ledd Artikkel 39 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 3  

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 40 nr. 4 
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Direktiv 95/16/EF Dette direktiv 

Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) Artikkel 15 

Artikkel 8 nr. 1 bokstav b) og c) — 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 16 

Artikkel 8 nr. 3 første og tredje strekpunkt Artikkel 17 nr. 2 og artikkel 19 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 3 annet strekpunkt Artikkel 7 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 4 — 

Artikkel 8 nr. 5 Artikkel 12 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 20 

Artikkel 9 nr. 2  

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 30 nr. 1 

 — 

Artikkel 10 nr. 1 — 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 19 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 3 — 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav a) Artikkel 41 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav b) — 

Artikkel 11 — 

— Artikkel 43 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 nr. 1 og 2 — 

Artikkel 15 nr. 3 Artikkel 45 nr. 2 

Artikkel 16 Artikkel 46 

Artikkel 17 Artikkel 49 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II del A Vedlegg II del A 

Vedlegg II del B Vedlegg II del B 

Vedlegg III Artikkel 18 

Vedlegg IV Vedlegg III 

Vedlegg V del A Vedlegg IV del A 

Vedlegg V del B Vedlegg IV del B 

Vedlegg VI Vedlegg V 

Vedlegg VII — 

Vedlegg VIII Vedlegg VI 

Vedlegg IX Vedlegg VII 
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Direktiv 95/16/EF Dette direktiv 

Vedlegg X Vedlegg VIII 

Vedlegg XI Vedlegg IX 

Vedlegg XII Vedlegg X 

Vedlegg XIII Vedlegg XI 

Vedlegg XIV Vedlegg XII 

— Vedlegg XIII 

— Vedlegg XIV 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» i henhold til vedlegg I til 

rammeavtalen om forbindelsene mellom Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtene i komiteen omfattes 

dermed av virkeområdet for nr. 15 i rammeavtalen når og i den utstrekning andre forhold drøftes. 

 ____________  


